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УВОД

Напомене о настанку рада

Зашто речник и зашто антропографски, уз то и источносрбијански?1

Због начина излагања грађе, у речничком облику, полазећи од речи као 
основне јединице система, овај смо спис назвали речником.

Зашто антропографски а не антрополошки?
У последње време се појам антрополошки проширио и на значења која 

се тичу не само човека као природног бића већ и на човека као социјалног 
бића (а то је и у самом појму ,,човек“, гледано са културолошке стране, 
битно, можда и битније од његове биолошке структуре и појаве), па и на 
организацију људског друштва – од породице до човечанства, узимајући при-
том не само његову политичку, него пре свега културну димензију (обичаје, 
морал, поглед на свет). Фигурирају појмови културна антропологија, 
социјална антропологија (етнологија, културологија...) и сви ти термини 
мање или више добро именују предмет свога поимања, и сви се тичу човека, 
сви су антрополошки засновани.

Наша збирка је збирка речи којима се човек описује са различитих 
аспеката. Истина је да сваки појам носи и неки став, односно потенцијал да 
опише појам са неке стране, али још увек више да опише него да вреднује 
и смести у систем, иако ни то не измиче укупној слици, јер ако је неко ,,со-
муран“, он јесте (у тренутку описа) балав, али он је и вазда такав, неуредан, 
или пак по стању свога организма оптерећен балављењем и балавошћу, али 
је и став – кад се веже за особу, он је прекоран, подругљив, он ,,показује“ на 
којој је страни онај ко вербализује утисак. И блесав и блесоња означавају не-
гативне карактеристике блиског нам суживотника, али као да је блесоња реч 
са више непристајања, неприхватања, осуде. Говорнику је то јасно, а у збир-
ци смо то означили (доста грубо, али уобичајено) као реч са пејоративним 
или каквим другим, негативним значењем. Мање-више то ће бити основа за 
изведенице: балавац, балавко, балавица, с тим што се овде значење може 
и спецификовати па да ове речи означавају младу, незрелу особу, која или 

1 Рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког 
простора (бр. 178020) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Владе Републике Србије.
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више балави него одрасла особа, или још није свесна неопходности да брине 
и о физичком изгледу свога лица.

Будући да су ово речи којима се описује човек, али не само по уну-
трашњим својствима, или по телесним обележјима, већ и спољашњим окол-
ностима (сродство, занимање), нисмо могли искористити термин антропо-
лошки, већ смо узели ,,антропографски“, са значењем ,,онај што описује 
човека“.

Приметили смо да се у речницима који се последњих година појављују, 
а тичу се народних говора југоисточне Србије (у науци познатих као гово-
ри призренско-тимочке дијалекатске области), добар део речничког фонда 
односи непосредно на човека. Истина, сва је лексика овога света у некој вези 
са човеком, а кад та веза и није тако присна, мора се прихватити да ју је чо-
век створио према своме знању, поимању, искуству и навици, и да она само 
њему и служи. Ипак, оно што ми издвајамо за састав ове збирке речи тиче се 
непосредно човека као природног и социјалног бића.

У структури овога лексикона издвајају се скупине речи којима се људско 
биће описује (одсликава, осликава, детерминише) и према томе именује. 
Мотивација за настајање ових речи је дакле у човековим особеностима:

лична мотивација:
општи називи: по полу (мушкарâц, жeнштина)2, по узрасту (детiште, 

момчeнце);
физичка својства:
глава (главурдaн): лице (црeпњес), чело (фиг. бuлча), очи (модрокoц, 

белоклeпав), нос (нoсоња), уста (цепоuс), уши (чuљ), коса (космурaт), брада 
(фиг. ћесeрко), врат (фиг. змијогlт), зуби (церозuбла) итд.;

труп: рамена (раванлiја), леђа (зњuрен, гrбла), груди (грудoња), трбух 
(мeшес, мeшко), задњица (врндuпа) и сл.;

стас (бојлiја): висина (ситнiчко), дебљина (дuндеста), облик 
(iзмичан)...;

психичка својства:
осећајност (сећирљaв, ненaвидан);
карактерна својства:
однос према људима (привiтљив), према мaтеријалном богат-

ству (загомиљaч), однос према новцу (цвrца, трoшаџија), однос према 
туђем (крадљoв), однос према дому, породици (ижедoмник, кућедoмница, 
домашњaр); склоност распри (задoрица), стрпљивост, трпељивост (пaте-
жан, патiлница), вољност (ћевлiја)...;

интелектуална својства: интелигенција (кâсветан, фиг. тuпша), ра-
збо ритост (рaзуман), ученост (шкoлац), таленат (умејaтан, нумејaтан);

2 Акценат ће бити означаван знаком [ ¾ ].
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социјална мотивација
породични односи: сродство (једнокrтњина, својaк), брачни статус 

(фиг. пропrљен, потвoрка)...;
занимање: стручна делатност (намајстoричав, студеноклeп), послов-

на делатност (прoтуран), бављење уметношћу (живопiсац, животњaк, 
песмопoјка), учешће у игри (игроoрка, оробeрац) и сл.;

друштвени статус:
по богатству (газдuрина, сиромaчич), по понашању (уsвeрен, углeжњак), 

по односу са другим људима (узбuјдупе, uзбрљив), по односу према идеалима 
друштва (саможiвник, самосвeтник);

порекло: по рођењу (пrвенче, прирoден, истрiшче, једногoци), по 
социјалној припадности (нaшинац, истосeлци, рaденица),

итд.

Изворе за овај речник, поред сопствених сазнања стечених у родном 
селу Бучуму (општина Сврљиг), записиваних и провераваних и у другим 
селима сврљишког краја, видели смо у већ публикованим речницима и реч-
ничким збиркама.

Наш речник био би покушај тематске систематизације (тематизације) 
народне лексике, уз све сазнање да је језик као израз појмовног искуства 
једног народа стваран током целе његове историје јединствен, те да је сва-
ка систематизација, па и наша, само осветљење делова или слојева нечега 
што с другим деловима (и темама) чини целину. Ово је дакле, тематски 
дијалекатски речник једне периферне дијалекатске области српског језика.

Такво осветљење, верујемо, омогућава да се боље него у склопу цели-
не сагледа разноврсност (да не речемо већ отрцано ,,богатство“) језичких 
средстава за именовање телесних и духовних чињеница човека као бића (ту 
му је тело, ту му је карактер, ту му је понашање које његова околина види 
и – именује!).

Побуде су дошле некако истовремено са сазнањем да је у говору више 
речи за ознаку негативних, неприхватљивих својстава човековог бића него 
позитивних. То нам се указивало као реалност да човек треба више да пази 
да му се не дешава лоше, да не буде лош (или од средине неприхватљив!) и 
да се пази од оног другог који је лош (спреман на зло, на чин који може по 
другог бити штетан). Постојање појмова за прихватљиво и неприхватљиво у 
људима и у вези с људима улази у вредносни систем једне социјалне заједнице 
која на усменој традицији васпитава подмладак и уређује међусобне односе 
јединки.

Прву проверу овог сазнања обавили смо у Речнику лесковачког говора 
(в. Изворе) и остали задивљени количином, разноврсношћу, семантичком и 
творбеном структуром лексема које смо тамо затекли, знајући да је тај реч-
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ник настајао спонтано и да није било посебне намере да се нека област жи-
вота, па ни ова која нас је занимала, исцрпно представи.

Иначе, подручје призренско-тимочких говора обједињује више особи-
на по којима се ти говори и издвајају од осталог штокавског миљеа (један, 
експираторан акценат, постојање полугласа, балканистичке формације у 
морфолошком и синтаксичком систему…), о чему постоје бројне монограф-
ске обраде на основу теренских истраживања. Ово, периферно, подручје 
српског језика, на истоку наслоњено на бугарске говоре, на југу на македон-
ске, а на западу разбијено експанзијом (демографском и географском) албан-
ског језика, поприлично је одмакло и у лексикографским истраживањима. То 
је и омогућило израду оваквог тематског речника.

Грађа је најпре узета из наших теренских записа из сврљишког краја, са 
подручја Алексиначког Поморавља, околине Књажевца и Сокобање, али и из 
дијалектолошке литературе, па и из речника и лексичких збирки са подручја 
југоисточне Србије, што се може видети из списка литературе.

Речник доноси именице и придеве којима се по било ком основу именује 
и описује човек. Основни критеријум је да се за речник узима реч својствена 
народним говорима, с дијалекатским карактеристикама, што значи да је у не-
чему различита од стандардног језика (у погледу фонетике, морфологије или 
значења), или је регионална макар и не имала неко од наведених обележја. 
Ако се ради о речима које су, као књижевне, познате и овде, оне нису узете у 
обзир (рецимо: унето је ,,знаворан’’, али не и: уман, разборит, паметан и сл. 
које су мање-више истог значења).

Сврха је Речника да може сведочити о човековом бивствовању на 
једном простору српске националне и језичке територије, о поимању 
његове суштине, о схватању његових физичких и психичких карактеристи-
ка, као и социјалне позиције – у породици и ширем окружењу (кућодoмник, 
растурiкућа; загомиљaч, штетнiк итд.).

Издвојене лексеме нашег речника нужно су семантички редуковане. 
Овде се доноси само једно њихово значење, оно које намеће концепција Реч-
ника.

Речник садржи именице и придеве, који по концепцији речника имају 
детерминативну функцију у синтагмама с именицом човек (жена, дете). То 
су придеви на: -ав (гeнгав / ђeнгав), -ан (вoљан), -ен (aлен), -ас / -ес (мiзас / 
мiзес, вoрмес), -ат (бубмурaт), -ет (тrклет). -ут (aлнут). У фонду оваквих 
придева има и оних адноминалног и адвербалног порекла, што овде није 
одвајано.

Најчешћи пут за настајање именица за ознаку особе с неком каракте-
ристиком је преко придева (поцепан човек је дрпав, па отуда дрпља, а жена 
дрпна или дрпла (облици на -на, -ла су и географски распоређени, други су 
на подручју јужно од Ниша, а права изолекса није нам до краја позната, што 
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се код облика за мушки род не уочава); дрт човек је дrтина, дrтља, дrтљак, 
дртuљина, дrтљачина / дртљачiна; штрoкав је штрoкља, штрoкча, 
штрoкша, а жена штрoкла, штрoкна, штрoкавица, штрокуљaна…).

У овој лексици има много варијаната и синонима. Због тога се у 
организацији грађе прибегло неким решењима које би азбучник чинила 
прегледнијим (в. Упутство).

Одлучили смо се да сваки лик, иако би се могао схватити и као фонет-
ска или морфолошка варијанта, поставимо на одговарајуће место у азбуч-
нику, и спајамо их само скраћеницама в(иди) и уп(ореди). Истина је да се 
у случају оваквих варијетета ради о истој лексичкој јединици, али почесто 
у различитим изворима постоје и различита (већином блиска али не увек 
и јединствена) значења, или тумачења, па би се у случају обједињавања та 
разлика анулирала одабиром једног значења, или претварала у сложену ме-
шавину ако се после свих варијаната наведу и све дефиниције које их у раз-
личитим изворима, што значи и у различитим говорима, прате.

Иако се није тежило да се постојање појединих лексема или њихових 
варијаната прикаже у простору, лингвогеографски, а то нам у овој прилици 
није ни било могуће, ипак је код појединих речи дато и више извора. Негде 
је то напросто потврда да дотичне речи има и на простору који извор за-
хвата, а понегде се ради о нијансама у значењу, што не би увек морало бити 
и усложњавање на семантичком плану, већ то дугујемо неједнакој способ-
ности појединих аутора-записивача да забележену лексему ,,на свој начин“ 
дефинишу. У начелу, мислимо да потврде из више извора много не допри-
носе, али и не сметају.

*
У међувремену урађена је и на Филолошком факултету у Београду 

одбрањена докторска дисертација Ане Савић-Грујић ,,Антропографска лек-
сика у говорима сврљишког краја – лингвогеографски приступ“, под ментор-
ством проф. др Првослава. Радића.

У наш речник укључена је и грађа са теренских истраживања за ову 
дисертацију, било као допуна азбучнику, било као додатак већ постојећим 
подацима код одговарајућих лексема.3

3 Ани Савић-Грујић и овде захваљујемо на овим допунама, као и на решености да 
ономе што наш речник доноси придода своја промишљања и образложења.
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УПУТСТВА ЗА ОБРАДУ (коришћење) РЕЧНИКА

Антропографски речник југоисточне Србије (АРЈС) је збирка речи 
из српских народних говора са подручја југоисточне Србије, у науци позна-
тих као говори призренско-тимочке дијалекатске области, с тим што се није 
могло ићи западније од јужноморавске долине (извесно проширење је са 
Јабланицом, западно од Лесковца, јер са тога подручја подаци стоје у великој 
несразмери са источним делом – в. карту, па би неравномерна заступљеност 
говора са целине подручја, свакако, утицала и на лексикографску слику која 
се овим речником ствара). То је збирка народних речи – именица и придева 
којима се на било који начин именује или детерминише човек као биолошко 
и социјално биће (по сродству, узрасту, карактерним и телесним особинама, 
понашању, занимању...).4

Азбучни фонд чини свака реч антропографског карактера (в. претход-
ни став).

Речнички чланак има следећу структуру: насловна реч (одредница), 
граматичка дефиниција, семантичка дефиниција, стилистичка дефиниција 
(у случају када је регистровано основно и још фигуративно или неко друго 
значење, ово друго је друго и по редоследу дефиниција), извор, упутница 
(скраћеница за упућивање на неку другу, по нечему сродну реч азбучника).

Подручје овог речника покрива тимочко-лужничке, сврљишко-заплањ-
ске и захвата јужноморавске говоре у Моравској долини. Сви они чине 
дијалекте источне и јужне Србије, односно призренско-тимочке говоре, како 
се у дијалектологији српског језика именују.

За разумевање различитих ликова (синонимског карактера) насловних 
речи азбучника, треба узети у обзир дијалекатске различитости.

Поред низа заједничких одлика, у што овде нећемо улазити, у њима се 
јављају и извесне разлике које се одражавају и у ликовима насловних речи 
нашега азбучника.

4 Ако би се тежило представљању целе призренско-тимочке дијалекатске области, 
била би на располагању и грађа из фонда Димитрија Чемерикића, коришћена за дисертацију 
Тање Милосављевић (Филум Крагујевац, рукопис), али ми то нисмо учинили јер би и поред 
богатства и значаја ове грађе настала велика несразмера источног и западног дела ове зоне. 
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Ради оријентације читаоца, навешћемо неке најмаркантније особи-
не које поједине ликове везују за одговарајући дијалекатски тип и намећу 
постојање фонетских или творбених дублета. Негде су ти дублети дати напо-
редно, ако их је било у извору, али томе се није тежило по сваку цену.

 III II I
-л -ja ицаклија л -л исцаклил
л (вок.) лу ль л, ль искривоклчен
к, г + е, к, г к, г ћ, ђ ћилав, ђиздав
*тј, *дј ћ, ђ ћ, ђ ч, џ плечат, ђеџа
ь ь ь ь
s (дз) s s s sьsман
-на, -ла -ла (штрокла) -на -на штрокна
-ас/-ес шире -ас шире -ес шире -ес  лисес

I = тимочко-лужички; II = сврљишко-заплањски; III = јужноморавски

Лексички синоними имају посебно место у азбучнику. Дефиниција 
изражава садржај појма.

Творбени синоними (ликови настали на бази творбених разлика) 
имају посебно место у азбучнику. У случајевима истоветног значења, могу 
се потоњи упућивати на претходне (по месту у азбучнику).

Морфолошки синоними (на бази граматичких особености – у роду, 
броју) дају се код првог облика у азбучнику, где је и дефиниција, одвојени 
косом цртом од насловне речи и у курзиву, а потом се појављују као празне 
одреднице с упутом на облик који носи дефиницију.

Фонетски синоними
Дају се груписано код прве канонском облику најближе одреднице, или 

код прве по азбучном реду дате одреднице, иза косе црте и у курзиву. Ту се, 
по правилу, даје и дефиниција. Остали ликови су празне одреднице, с упутом 
на носећи лик (онај који носи дефиницију).

Акценат је експираторан и означава се знаком [¾] (детe, детiште, 
дечурлiја). Ако се ради о акценатским синонимима (разликује се само ак-
центовани слог), они се дају на истом месту, а не и као празне одреднице.

Граматичке дефиниције:
а) код именица дају се само за род: м, ж, с и м/ж, односно ж/м у 

случајевима да им. може означавати особе и мушког и женског рода. У том 
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случају прва ознака сугерише врсту именица према облику (кукавица ж/м; 
баксуз м/ж);

б) код придева своде се на разлику у облицима за род (убав, -а, -о). 
Трпни глаголски придеви, прихваћени за Речник (у атрибутској служби) 
третирају се као прави придеви.

Семантичке дефиниције преузете из извора (делимично и моди-
фиковано – чешће, у потпуности – врло ретко) нису посебно означаване. 
Дефиниције дате од аутора Речника дају се без полунаводника. Првобитна 
намера да се цитира сваки сегмент преузете дефиниције, тј. да се означава 
(полу)наводницима, учинила је текст оптерећенијим, са много понављања, 
па се од тога одустало. Мислимо да аутори преузетих делова дефиниција 
нису оштећени, јер су обавезно дате скраћенице извора, што подразумева да 
је информација из тог извора искоришћена у мери коју захтева замишљена 
концепција нашег речника. Због велике несразмере и због тога што нису 
увек биле релевантне, одустало се од уношења потврда, а корисник коме је 
потребан продубљенији увид у грађу има те потврде у изворима, будући да 
су у највећем броју публиковани. Истина, дата је, мада врло ретко, и понека 
потврда, али само из необјављених извора (Бучум и нека друга села ,,захва-
тана“ усмено).

Прецизности описа свакако ће засметати чињеница да дефинисање 
није изашло ,,из једне главе“, нити је дефиниција записана ,,од једног инфор-
матора“, или ,,у једној прилици“, али теренске провере нису биле могуће, 
а у записиваче се није смело сумњати. Било би то некоректно ако већ не 
можемо сами поправити оно што нам се учинило мање јасним, или помало 
сумњивим.

Дефиниције стилске и друге специјалне употребе дају се кратицама:
аугм. аугментатив
дем. деминутив
вулг. вулгарно
жарг. жаргонски
изр. израз (или синтагма)
ирон. иронично
ист. историјски
модиф. модификовано
муз. музика, музички
непром. непроменљиво
н.п. народна песма
пеј. пејоративно
погрд. погрдно
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подр. подругљиво5

подсм. подсмешљиво, служи за подсмех 
прек. прекорно
приб. приближно
проф. професионално
рет. ретко
срод. сроднички
фиг. фигуративно
хип. хипокористично
шаљ. шаљиво

Кратица извора даје се уз текст, пре тачке ако је ту крај речничког члан-
ка, или пре знака [;] ако следи наставак чланка према другом извору.

У поретку слова полугласник се налази иза а, а у азбучнику s је иза ц.
У угластим заградама ([ ]) додају се шира ауторова запажања.

Скраћенице извора (и карта)

Б Н. Богдановић: рукописна збирка из Бучума, села у сврљишкој оп-
штини.

ББП Н. Богдановић: Говори Бучума и Белог Потока, СДЗб XXV, Бео град 
1979 (речн. на стр. 148–164).

АП Н. Богдановић: Говор Алексиначког Поморавља, СДЗб XXXIII, Бео-
град 1987 (речн. 290–297).

Грд Жаклина Вукадиновић: Лексика народне медицине у говору Грде-
лице (рукопис дипломског рада), Филозофски факултет, Ниш, 2009.

ДМ Драгослав Манић: рукописна збирка из Бабушнице (Лужница).
ЖЛ Драги Милутиновић: Жлнчани – говор и имена, Књажевац 1999 

(речн. 46–77).
Јбл Радмила Жугић: Речник говора јабланичког краја; СДЗб LII, Бео град 

2005.
ЈС Момчило Златановић: Речник говора јужне Србије, Врање 1998.
JгС Момчило Златановић: Речник говора југа Србије, Врање 2011.

5 Погрдно и подругљиво нису исто са становишта употребе. Погрдно се изражава 
у директној комуникацији (Ћoршо један, зашто ми просипа кафу!), а подругљиво се увек 
односи на неприсутну особу, кад се особа оговара, или догађај препричава (Ел ми од онoга 
ћoршу казuјеш?). Иначе, кад су у питању народни говори са различитом историјом, културом 
и језиком, није увек могуће без тешкоћа одвојити када нека реч има специјално – погрдно 
(пејоративно, аугментативно), или хипокористично а у ствари основно значење. Пример: 
ћелaвка би по творби требало да буде хипокористик, а у ствари је реч која се изговара с 
подсмехом, скоро подругљиво.
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К Властимир Јовановић: Речник села Каменице (код Ниша), СДЗб LI, 
Београд

К2 Властимир Јовановић: Додатак Речнику села Каменице, СДЗб LIV, 
Београд 2007.

Коп Копајкошара, село у сврљишкој општини.
KЦ Кална (црнотравска) грађа Стојана Глигоријевића за речник (САНУ).
Л Брана Митровић: Речник лесковачког говора,2 Lenex, Београд 1992.
ЛГ Јован Михајловић: Лесковачки говор, Лесковац 1977 (речн. 79–89).
ЛР Драгослав Манић: Лужнички речник, Бабушница 1997.
Луж Љубисав Ћирић: Говор Лужнице, СДЗб 29, Београд 1983 (речн. 125–

164).
Н Ниш и непосредна околина.
ПГ Новица Живковић: Речник пиротског говора, Пирот 1987.
П1 Драгољуб Златковић: Фразеологија омаловажавања у пиротском 

говору, СДЗб 34, Београд 1988 (речн. 709–740).
П2 Драгољуб Златковић: Фразеологија страха и наде у пиротском го-

вору, СДЗб XXXV, Београд 1989 (речн. 256–455).
РПГ Драгољуб Златковић: Речник пиротског говора, I–II, Службени 

гласник, Београд 2014.
СГС Ана Савић Грујић: Антропографска лексика у говору сврљишког 

краја – лингвогеографски приступ (грађа за докторску дисертацију; 
Филолошки факултет Београд).

ТГ1 Јакша Динић: Речник тимочког говора, СДЗб XXXIV, Београд 1988.6

ТГ2 Јакша Динић: Додатак Речнику тимочког говора, СДЗб XXXVI, 
Београд 1990.

ТГ3 Јакша Динић: Речник тимочког говора (други додатак), СДЗб XXXIX,
Београд 1992.

Тим Љубиша Рајковић: Речник тимочког говора, Неготин 2014.
ТПС Томислав Г. Панајотовић; Синдраци, Pi-pres, Пирот 2003. (речн. 177–

294).
ЦР1 Миодраг Марковић: Речник народног говора у Црној Реци, СДЗб 

XXII, Београд 1986.
ЦР2 Миодраг Марковић: Речник народног говора у Црној Реци (додатак), 

СДЗб XXXVIII, Београд 1993.
ЦТВ Вилотије Вукадиновић: Говор Црне Траве и Власине, СДЗб XXXII, 

Београд 1996.
ЦТР Радосав Стојановић: Црнотравски речник, СДЗб LVII, Београд 

2010.
6 ТГ1–3 – ови су извори касније обједињени у Тимочки дијалекатски речник, Београд 

2008, па се одговарајуће лексеме могу и тамо наћи.
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Карта југоисточне Србије, са кратицама извора за Речник
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РЕЧНИК
А

абарџiја м / абьрџија, аберник, аберџија весник, гласник, гласоноша 
Тим. 

абафлaр м готован Л.
aбаџија м занатлија који израђује предмете од абе Л, ЈгС.
aберник м в. аберџија Л.
аберџiја м гласник који позива на разне свечаности Л; весник на свадби 

ЈС, Тим.
аберџiка ж она која доноси и шири вести, гласове ЈгС; особа која злона-

мерно проноси лоше вести ТПС.
абетaр м врло лош човек ЈС.
абiпарa ж/м распикућа, расипник, трошаџија Л ЛГ ЦТР.
абрaш м пегав човек Л.
абронoша ж/м 1. носилац поруке, испор. аберџија ЛР; 2. прек. онај ко 

проноси свакојаке (обично лажне) вести кроз село Б; 3. сплеткар, онај који 
оговара ЦТР Тим.

абьрџiка ж пеј. в. абарџија Тим.
аванџiја м власник радње за прераду дувана ЈС.
аванџiка ж аванџијина жена ЈС.
aведан, -дна, -дно 1. човек с великим апетитом, незасит К ЦТР; 2. човек 

изразито мршав СГС, в. аветан.
aведник м / аведнiк незасит човек К ЦТР.
aведница ж / аведнiца халапљива, незасита жена К ЦТР; прек. незасита 

жена, гладница К.
aвет м фиг. човек неугледан услед мршавости СГС.
aветан, -тна, -тно в. авет СГС.
аветiња ж/м 1. незајажљива особа ЦТР; 2. сиромашак, јадник, јадничко Б.
aвлаџија м бомбонџија К.
авлијaрка ж прек. жена која иде од авлије до авлије и злонамерно раз-

носи вести ЈгС.
aга м фиг. човек који ужива ЦТР.
агалiка ж уживатељка, мераклика Л ТПС.
адм м непром. неспособан човек ЦТР.
азгaн / азгн непр. (азгьн човек) бесан, бујан, силан ЦТР, ПГ Л ПГ.
азганлiја м обесан човек Л.
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азганлiка ж обесна, безобразна жена Л.
азганuља ж погрд. обесна женска особа Л.
азганџiја м бесник, силник Л, в. азганлија.
азгн в. азган Л.
аздисaл, -а, -о в. аздисан, онај ко се осилио од задовољства ЛР; побеснео 

од изобиља, помамио се ПГ Б.
аздiсан, -а, -о необуздан, осиљен, обестан од изобиља ЦТР; в. аздисал.
аздисaнка ж пеј. осиљена, обесна жена ЦТР.
аздисaнко м пеј. осиљен, обестан мушкарац ЦТР.
аздисaнче с пеј. осиљено дете ЦТР.
аздiсник м који бесни у изобиљу ЈгС.
аздiсница ж в. аздисник ЈгС.
аздисoја м пеј. осиoн, бесан човек, насилник, бесник ЦТР.
аздисoтина ж/м пеј. необуздана, осиљена особа ЦТР.
аздисuља ж в. аздисница ЈгС.
аздишљaк м пеј. обесан, осиљен, безобразан човек ЦТР.
азђинџiја м пеј. силеџија Тим.
аирлiја м в. арлија ПГ.
aјдара ж распусна жена Тим.
ајдuк1 м 1. хајдук (ист.) ЦТР;
ајдuк2 м 1. пеј. непоштен човек, врдалама К; П1 Луж ЛР; 2. лопов ЦТР 

П1 Луж Лр.
ајдукuља м пеј. разбојник Тим; ж прек. лоповица, лопужа П1; крадљивица, 

лоповка ЦТР; м пеј. разбојник Тим.
ајдuкчина м аугм. прек. хајдук ЈС.
ајдuче с крадљивче ЦТР.
ајдuчица ж в. ајдукуља ЦТР.
ајзаџiја м писар ЈС.
ајкaр м ловац, учесник у хајци ТГ1.
ајкaч м в. ајкар Л.
aјкаџија м хајкач Л, в. ајкач.
ајкурaча ж вулг. блудница ЈС.
ајлaз м покварењак П1; беспосличар, скитница ЈС Тим; нерадник, дангу-

ба, ленштина, готован ЦТР.
ајлaшчина м/ж аугм. и пеј. од ајлаз ЦТР.
ајлoсан, -а, -о размажен, уаљен, пресит, искварен, в. алосан ЦТР.
ајлучaр м онај који ради под најам, по погодби, најамник ПГ Тим.
ајмaн м / ајмaнин пеј. нерадник, лењивац ЦТР.
ајмaна ж/м / ајманa готован П1; беспосличар, ленштина, скитница 

ББП; лењивац, нерадник ЦР2; нерадник, готован, битанга, скитница ТГ1; 
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лењивица жена, нерадник Тим; она која је неосетљива, груба у опхођењу ЈС; 
[дер. ‘ајманoсало се па ко ала’ Б].

ајмaнин, в. ајмана Тим.
ајманuша ж жена ајмана ЈС.
aјнаџија м нерадник, ленштина ПГ.
aјнаџика ж в. ајнаџија ПГ.
aјта м припадник сеоске мангупарије АП; глупо и сметено створење П1, 

скитница Тим.
aјтав, -а, -о 1. неуредан; 2. приглуп, сметен Тим.
ајтoсан, -а, -о 1. начињен у ајту; мангуп, нерадник АП; 2. запуштен, за-

немарен Л.
акaлан, -лна, -лно / акьлан паметан, разуман, нормалан ЛП ПГ ЈС ЦТР.
aканица ж прек. курва Жл [– Ака се ко мrшава свињa Б.].
aкаџија м 1. пробисвет, скитница, 2. напаћена душа Тим.
aкреп м фиг. сподоба, ружна особа ЦТР; мршава и ружна особа К; погрд. 

наказа, ружна особа ЦР2 СГС.
акьлiја м/ж паметан акалан; који има акьл у глави Б.
акâльн, -лна, -лно в. акалан ЦТР.
aла алoсана ж/м веома рђава особа (гора од најгорих) РПГ.
aла ж/м 1. рђав човек, човек са непристојним понашањем; несмотрена 

особа Б; 2. рђа, гад, лош човек 3. грдосија; 4. будала 5. фиг. искварена особа 
6. фиг. ненасита особа ЦТР К; 7. ружна особа СГС.

алабaјка ж жена која много прича ЈгС.
aлав, -а, -о 1. прождрљив, халапљив ПГ; 2. запуштен, одвратан ЦР1.
алавaјда ж/м 1. неодговоран и превртљив човек ПГ1; 2. девојка која 

често мења момке Л.
алавaјдес, -та, -то в. алавојдес КЦ.
aлавaнта ж/м 1. кицош ПГ; 2. занесењак, ветропир ЦТР; 3. зб. гомила, 

мангупарија ЦР1; 4. неискрен човек, варалица Тим.
aлавица ж погрд. аљкавица, прљавица ЦР1.
алавoјда в. алавајда РПГ.
алавoјдес, -та, -то ветропираст, превртљив, неозбиљан Б; који је 

нестабилан, који је лош, непоштен К.
алавoтина ж/м изопачен човек ЦТР
алавuжда м 1. покварењак, варалица ББП ЦТР; врдалама ТГ1; 2. скитница, 

покварењак. Луж; 3. преварант П1; 4. лажов, прождрљивац, чанколиз П2; 
рђав човек ЦР1; 5. онај који све ради на брзину, напречац ЦТР.
aлавче с деч. аљкавче, прљавче ЦР2.
aлавштина ж пеј. накарада, неспретњак П1.
алалaјка ж велика брбљивица ЈгС.
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аламaн м / аламaнин мангуп Жл; беспосличар, скитница, муфташ ПГ; 
готован, ленштина, бадаваџија РПГ ТГ1 К; мангуп, бадаваџија, насилник. 
ЦТР.

аламaнес, -та, -то дрчан, мангупски, несигуран ЦТР.
аламaнин м мн. аламање безочан гост, нерадник, човек који живи на туђ 

рачун П2 РПГ, в. аламан.
аламaнка ж 1. прождрљивица, гладница 2. пеј. незасита жена у сексу 

ЦТР.
аламuња ж/м фиг. ветропираст човек, несврт ЦТР К; покварењак П1; 

превртљивац, беспосличар П2 РПГ; непоуздана, некарактерна особа; 
смутљивац ПГ1.

аламuњас, -та, -то лакомислен, неозбиљан ЦР2.
аламuњес, -та, -то брзоплет, непромишљен ЦТР.
аламуњeтина ж аугм. и пеј. од аламуња ЦТР.
алаoјда м/ж в. алавојда РПГ.
алаoјдес, -та, -то в. алавојдес.
алапaјас, -та, -то брбљив Л.
алапaјка ж пеј. в. алапајас ЈС.
алапaрдас, -та, то брзоплет Л.
алапарљiв, -а, -о брбљив ЦР2.
алапарљiвица ж брбљивица ЦР2.
алапарљiвко м брбљивац ЦР2.
алапaча ж торокуша ЦТР; женска особа која много прича и оговара К.
алапaчес, -та, -то блебетав П1 Тим РПГ; в. алапајас.
алапљiвац м лакомислав, прождрљивац ЦР2.
алапљiвица ж женска незасита особа ЦР1.
алапљiвко м в. алапљивац ЦР2.
алапљiвче с прождрљивче, лакомо дете ЦР2
алапrда ж вулг. особа која не чува тајну, која превише прича и преноси 

све што чује ЈгС; алапача Тим.
алатaр м мајстор који прави разне алатке. Тим.
алаuпав, -а, -о халапљив ЦТР.
алaч м дрндар, онај ко се бави растресањем вуне и памука Тим.
алачuга ж/м ленштина Жл; неваљала особа (поготову жена) ПГ1.
албaтин м поткивач ЦТР Б ЈС К Л РПГ.
албaтинка ж жена албатина ЈС.
албaтинче с дем. од албатин ЈС [Не би то био мали, млад или недовољно 

дорастао албатин, већ албатин, од милоште подмлађен, присније именован.].
алваџiја м онај који прави или продаје алву ЈгС РПГ.
аламaн м мангуп, нерадник ТПС.
aлен, -а, -о, размажен ЦТР; мажен ЛР; в. поален.
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алесiја м / алосија 1. крупан човек, грдосија, ала Б, ТГ1 РПГ ЦТР; кру-
пан човек који не ради Л; 2. висока и дебела особа ЈС; 3. рђа, подлац П2, Л; 
4. прождрљивац ЛГ.

алесiна м аугм. од ала ЛР; в. алесија.
алeтина ж пеј. аугм. од ала, рђа, ништарија ЦТР.
алiл (девојка) непром. ж заручница, девојка дата момку с алалом, благо-

словомТГ1
aлипав, -а, -о 1. слабашног здравља Б; 2. исто што и алтав ЛР; 3. несређен 

Л; 4. ударен, без памети ЦТР.
aлник м маскиран члан коледарске групе Л; коледар са сабљом Тим.
aлнут, -а, -о са неком маном, ћакнут ПГ Тим; са телесним оштећењем 

Тим.
алобiја м пеј. насилник Тим.
алобiтан, -тна, -тно халапљив, лаком, незасит, незајажљив Тим.
алобiтник м пеј. ждероња Тим.
алобiтница ж пеј. незасита женска особа Тим.
аловaјда в. алавајда Л.
аловiт, -а, -о 1. особа која има прст више СГС; 2. особа са крилима [ради 

се о кожици у препонама испод пазуха; а по веровању то су деца змајева, 
змајовита, аловита...].

алoвник м мушкарац који има својство але Тим.
алогрaбан, -бна, -бно в. алобитан Тим.
алoјда ж распусна жена, лоша жена, ветропир жена ТГ2; в. алавојда.
алoјдес, -та, -то који је нестабилан, који је лош, непоштен ТГ2
алoсан, -а, -о 1. претерано дебео, угојен ПГ; деформисан од дебљине ЈС; 

2. начинио се алом, запуштен, искварен, поремећен ЦТР Тим; 3. сатрвен не-
ком недаћом, запуштен ЦР1 Тим; 4. изобличен, унакажен, нагрђен Тим.

алосiја м 1. грдосија, преголем, велики прождрљивац ЦТР; 2. аугм. од 
ала. ЦТР; в. алесија РПГ.

алосiна м/ж аугм. од ала, алетина ЦТР; в. алесија.
алoтина м/ж аугм. и пеј. од ала, запуштена, поремећена особа ЦТР; в. 

алетина.
алотrбан, -бна, -бно пеј. прождрљив, незасит Тим.
aлтав, -а, -о 1. сакат, са телесним или психичким недостацима; неспретан 

ПГ Тим, са телесним а често и психичким, недостацима; за дете које се пре-
немаже мазећи се, каже се да се алтави Луж; изобличен, оштећених удова, 
али и тела П2 ЛР; 2. ћакнут РПГ ТПС.
aлтавица ж жена са особинама алтаве особе ПГ Тим.
aлтавштина ж/м погрд. онај ко има особине алтавог Тим; накарада, глу-

пак РПГ.
алтиљeрац м војник рода артиљерија Б.
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aлча м уаљена особа ЦТР; ништак, ништарија од човека Тим; пропалица 
ТПС; трапава особа ТПС.

алчaк м онај који је ниска раста ТПС.
алчâк м подлац, мангуп ЈС; човек коме ,,недостаје нешто у глави“ Л.
aљав, -а, -о, 1. прљав ЖЛ; неуредан, прљав (претежно се односи на жену) 

ТГ1; в. аљкав; 2. зао, свадљив, пргав, гадан, искварен ЦТР; 3. болешљив Л.
aљавац м погрд. онај који је с неким телесним недостатком; онај који се 

неприродно понаша ЈгС.
aљавица ж неугледна, ментално заостала женска особа Грд Л ЈгС; в. 

аљав.
аљaвка ж ружна, неуредна, лоша жена ЦТР.
аљaвко с ружан, неуредан, лош ЦТР.
аљавoтина ж пеј. покварена, безобразна особа ЦТР.
aљавштина ж 1. погрд. неуредна жена ТГ1; 2. физички неугледна жена 

Л; в. аљавица Грд.
aљен, -а, -о мажен Жл.
аљинaр м младић из групе момака и девојака који коњима дотерије или 

воловским колима довози снахино рухо ЈС Тим.
aљка ж аљкава жена, нерадница, мурдаруша.– Тeра aљку на батaљку 

(изр) ЦТР.
aљкав, -а,-о / aљћав неуредан у понашању и обављању посла Н; в. аљав.
aљкавац м неуредник, неуредан, запуштен човек ЦР2.
aљкавица ж запуштеница ЦР2.
aљкавка ж. в. аљкавица ЦР2
aљкавко м в. аљкавац ЦР2.
aљкавче с неуредно дете ЦР2.
аљoсан, -а, -о размажен ЖЛ; запуштен ББП.
аљoтина ж пеј. запуштена, поремећена особа, в. алотина ЦТР.
аљтoв м погрд. назив за оног са особинама аљкавог.
aљћав, -а, -о в. аљкав Б.
aљча м погрд. аљкав, неуредан човек ПГ; неугледан, заостао човек Грд; 

намћор, нерадник, мурдар ЦТР.
aмsа м в. амза Тим.
амaл м носач ЦТР.
амaлин м в. амал ТПР.
aмамџија м пословођа у јавном купатилу ЈС.
амамџiка ж жена која ради у амаму (јавном купатилу) ЈгС.
aмаџија м занатлија који израђује амове и другу коњску опрему РПГ.
aмза м / амѕа 1. глупа, недотупава, неотесана особа ТГ, К Тим; 2, простак, 

будала Тим; онај који много зева ЈС; недотупав човек, будала ЦТР; 3. ветро-
пир, лакомислен човек Л; 4. бадаваџија, скитница ЖЛ.



23Антропографски речник југоисточне Србије

aмишан, -шна, -шно грамзив, похлепан Л.
aмпа м трапавко Л, ЛГ; неспретњаковић ПГ; лењивац Тим.
амрелaр м кишобранџија Тим.
амрелџiја м онај који прави или продаје амреле (кишобране) ЈгС, в. ам-

релар.
aмшица ж погрд. развратница, рђава жена ЦР1; упор. амишан.
aндрав, -а, -о хром ЦТР.
анђiја ж деверуша на свадби Тим.
aнтав, -а, -о физички онемоћао, слаб Л.
aнтив, -а -о, који има неки телесни недостатак Грд; човек са телесном 

маном ЈС, Л2; в. антиван.
aнтиван, -вна, -вно умно слаб Л: човек са телесном или душевном маном 

ЈС.
антикрiс м / антикrс м безбожник ЛГ; неверник ПГ; фиг. некрст, 

неваљало дете, немирко ЦТР.
антикрiсин м в. антикрис ПГ.
антикrс м в. антикрис ЛГ.
антиљaв, -а, -о болешљив Л; в. антив.
анџiја м власник хана Н; гостионичар Тим.
анџiка ж 1. она која држи хан, гостионичарка Тим; 2. анџијина жена ЈС.
анâма ж ханума, турска госпођа П2.
анâмче с муслиманска госпођица ЈС.
апатекaр м апотекар ЦТР РПГ.
апатекaрка ж апотекарка ЦТР.
апaш м мангуп, враголан К ЦТР; млађи мангуп и преварант ЈгС; пљачкаш, 

разбојник, лопов Тим.
апaшче с бистро и живахно дете, мангупчић ЈгС.
аперaтор м хирург, оператор ЦТР.
апетiтан, -тна, -тно с изузетно јаком жељом, расположен ЦТР.
aпља м 1. онај који уједа ЛР; 2. онај ко је изгужван као да је уједан [кога 

као да су краве апале]1 Б. 3. пеј. замлата К ЦТР; 4. ружна особа СГС.
aпљав, -а, -о в. апља 4 СГС.
апсанџiја м чувар затвора ЦР2; радник у затвору ЦТР ЈгС.
апсанџiка ж жена која чува затвор ЈгС.
апсенiк м ухапшеник, затвореник ТГ1 К РПГ ЦТР.
апсенiца м затвореница ЦТР.
aпша м глупак ЈС.
aр м хајдук, разбојникТГ1
арaм непром. (арам човек) човек под проклетством, човек за укор Б.
арамбaта м пеј. пропалица Тим.
арамбaша м силовит човек, силник ЈгС.
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арaмбоша м насилник, силеџија ЦР2.
арамзaда ж аљкавица, жена неуредна у одевању ЈгС.
арамiја / арамлiја, арьмлiја, арамџiја м насилник Жл; обестан човек, 

насилник, силеџија ЦТР; разбојник, пљачкаш, отимач, харамија ПГ ТПС; 
арьлија-харамија, разбојник, хајдук ТГ1; проклетник Тим.

арамлiја в. арамија.
арамолeбац м нерадник ЈгС.
арамџiја м 1. човек без добре воље у раду услед чега му рад не доноси 

добар исход Л; 2. в. арамлија Тим.
aран -рна, -рно, 1. честит, добар ЛГ ТПС; добар, ваљан, честит ПГ, Л, ЈС; 

добар, добродушан, благородан ЦТР.
аратаџiка ж она која другима испуњава вољу; она која је према другима 

попустљива ЈгС.
aраџија м онај што наноси штету, штеточина ЦТР Тим; расипник РПГ.
aраџика ж она што наноси штету ЦТР.
aрашан, -шна, -шно добар ЦТР.
aрвалија м висок, незграпан човек СГС.
аргaт м в. аргатин Тим.
аргaтин м радник, надничар, кулучар РПГ ЦТР ЈгС Тим.
аргaтка ж в. аргат ЈгС Тим.
арлiја1 м човек који доноси срећу ПГ; срећник ПГ.
арлiја2 м човек пун доброте ЦТР; в. аирлија.
армоникaш м / армуникaш хармоникаш ЦТР.
армуникaш, в. армоникаш Б РПГ.
арнавuт м пеј. опасан, подмукао човек ЦТР.
арнавuтка ж опасна, подмукла жена ЦТР.
ароспiја ж неваљалица, роспија Л.
арслaн, фиг. јак, снажан човек Л, Грд.
арсâз м неваљалац, подлац, зао, пакостан ПГ.
артилeрац м војник из рода артиљерија ЦТР.
арчлiја м трошаџија, расипник.
арчлiка ж расипница ЦТР.
арьмлiја в. арамија.
асанџiја м ризничар Тим.
асiја м модиф. силник, силеџија ЛГ; силеџија, напасник [алесија] Л.
аскунђeлдеда м чукундедов деда Тим.
aсмаџија м астматичар РШГ.
aсмаџика ж в. асмаџија РПГ.
аспасiја м неуредан Л.
аспiда м зла жена Тим.
асурџiја м рогожар, израђивач асура Тим.
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асâлан, -лна, -лно свестан, при себи ЛР Тим.
асьнџiја м ризничарТГ!
атамiја м тмуран, мрачан човек Л.
атaран, -рна, -рно добар, срдачан Л.
атарљiв, -а, -о / атьрљив добродушан, према свакоме попустљив ЈС Л 

Тим; в. атаран.
атарџiка ж жена која радо испуњава љубавне жеље мушкараца Тим.
атлiја м коњаник ЈС Тим.
атьрљiв, -а, -о в. атарљив.
aузовац м присталица, политички истомишљеник Тим.
ачiја м в. ашчија ЦР1.
ачiка ж. в. ашчика ЦР1 ЈгС.
аџамiја м 1. млада, неука и неискусна особа; наиван РПГ. Л ТГ1 ЈС; 2. 

неожењен момак ПГ; пустахија, силник Л.
аџамiка ж 1. она која је млада, обесна, без искуства; 2. осиона жена ЈгС; 

в. аџамија.
ашaнин м сточар, номад ЈгС.
ашaнка ж, в. ашанин ЈгС.
ашaнче с дете ашана ЈгС.
ашиклaр м љубавник Л.
aшљак м скитница, курва(р); особа без морала ПГ; пеј. курварин, нека-

рактеран човек, пропалица, неваљалац Тим.
aшчибаша м кувар на свадбама Тим.
ашчiја м / ачiја 1. кувар ЖЛ РПГ; човек који готови јела по свадбама 

ТГ1; 2. човек који помаже некоме у припреми свадбе ЦТР ЈгС.
ашчiјћа ж в. ашчија Тим.
ашчiка ж / ачiка 1. жена која помаже у припреми свадбе или весеља 

ЦТР; уготвитељка, куварица Л ЈгС РПГ; 2. слушкиња у градској кући РПГ.
Ь

ькâлан, -лна, -лно паметан, уман, разборит Тим.
âнћа м в. ьнћав СГС.
âњћав, -а, -о уњкав (хуњкав) Тим; који говори кроз нос РПГ СГС.
âњћавац м пеј. уњкавац Тим.
âњћавица ж пеј. уњкавица Тим.
âњћало с пеј. в. ьњћавац Тим СГС.
ьрмталiја м / ьрматлiја гунђало, ћудљива особа РПГ.
ьрњiл м тврдоглава и срдљива будала РПГ
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Б
бaба ж 1. старија жена; 2. очева мајка; 3. ташта ЦТР Б ТГ1; погрд. у 

изругивању, кад се младој жени каже да је баба (Бaбо јeдна!), или кад се 
мушкарцу каже да је неспособан за нешто (Пuшти туј бaбу!) Б.

баба-девoјка ж уседелица ЦР1.
бабaја м отац Тим.
бабaјћо м хип. отац Тим.
бабa-лiза ж фиг. сувише радознала особа ЦТР.
бабатiнчина ж пеј. бабетина Тимок.
бaбац ж јака, држећа, кочоперна баба ЦТР.
бабâц м аугм. чврста, здрава, ,,задржна“, још држећа баба Б РПГ.
бабaчко м непр. крупан, снажан Пг.
бабаџaн м снажан, јак човек ЈС.
баба-шкuдра ж погрд. бабетина ЦР1.
бабашљaк аугм. и пеј. од баба, бабетина ТГ3.
бабетeрина ж пеј. од баба РПГ.
бабeтина ж аугм. и пеј. од баба РПГ.
бабетiна ж аугм. од баба, опасна жена Лр ЦТР.
бабeтка ж аугм. од баба. – Овaј па бабeтка стaлно си кaшља ЈС ЦТР.
бабешљaк в. бабашљак ТГ3 ЦТР.
бабешњoр м погрд. баба ЛР.
бабештeр м погрд. баба ЈС Тим.
бабештeрка ж аугм. и пеј. од баба ЦТР.
бабештeрњак м бабетинчина Тим.
бабештeрчина ж в. бабетерина РПГ.
бабешћeр м в. бабетина РПГ.
бабешћeра ж в. бабешћер РПГ.
бaбица1 ж 1. дем. од баба; 2. мед. сестра која брине о новорођенчету ЦТР.
бaбица2 м гајдаш који увесељава коледаре ЈС.
бaбичка ж дем. и хип. од бабица БЦТР.
бабичкoљ м пеј. в. бабетерчина Тим.
бабiште с пеј. од баба ЈС ЦТР.
бaбљача ж уседелица. К.
бабљес, -та, -то онај који је бабљег изгледа, старачког изгледа, иако је 

млад ТГ1.
бaбљьк м аугм. и пеј. од баба, опасна, одвратна баба ЦТР.
бабњaло с брбљивац, торокало ЦТР.
бабoрче с пркосна, кочоперна баба Л.
бабурaн м човек са великим носом СГС.
бабuрина ж бабетина ЛГ Л, аугм. и пеј. од баба ТГ1.
бабuрка ж пеј. од баба ЦТР
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бабuска ж кочоперна, јака баба ЦТР.
бабuскера ж пеј. од баба ЦТР.
бабускeрина ж пеј. од баба К ЦТР.
бабuша ж унука налик на бабу ЛР ТПР; сушта баба (унука) Тим.
бабушaн м унук налик на бабу ЛР Тим.
бaбушка ж дем. и хип. од бабица ЦТР.
бабушљaк в. бабашљак ЦР2; в. бабетерчина Тим.
бабуштaра ж погрд. назив за бабу, бабетина ЦР2.
багаив, -а, -о неспособан ЛР.
багаљiв, -а, -о 1. који има натечене ноге, који тешко иде, нахрамљује К; 

2. сметен, брљив Л.
багаљiвка ж жена која храмље ЦТР.
багаљiвко м 1. онај који храмље ЦТР.
багаљiвча м аугм. и пеј. од багаљивко ЦТР.
багаљiвче с хромо дете ЦТР.
багатeла ж безначајан, зао човек ЦТР.
багатeлча м пеј. безвредан човек ЦТР.
багатoр м особа у тиму вршача, који ставља снопље у вршалицу ТГ1.
бaгаџија м в. багатор К.
багламaр м човек (ковач) који прави багламе ЈС.
бадаваџiја м нерадник Л.
бадавaшан, -шна, -шно беспослен, докон Тим.
бађавaшник м пеј. бадаваџија, беспослен, ленштина Тим.
бађавсeдник м пеј. в. бађавашник Тим.
бађавсeдница пеј. беспослена жена, лењивица Тим.
бађавџiја м нерадник, ленштина, бадаваџија Луж Л; онај ко је беспос-

лен, или не воли да ради ДМ ЈС К ЦР1 Жл; готован, дангуба, доколичар, 
мангуп ЦТР.

бађавџiка ж нерадница, готованка ЦТР ЈС К.
бађавџичe с дете готован ЦТР.
бађевџiја м в. бадаваџија, бађавџија.
бађевџiка ж в. бађавџика ЈС К.
бaја м брат (из милоште) ЛГ, хип. од брат Л; старији брат, девер, зет, 

старији човек уопште П1; 1. старији девер; 2. уопште старији мушкарац 
ЦТР; нежења ЦР1.

бајaлник м бајач Тим.
бајaлница ж врачара, бајалица ТР1.
бајaрица ж особа која се бави бајањем, врачањем К.
бајaча ж бајалица, врачара Тим.
бaјка м 1. старији девер, в. баја; 2. брат ЦТР.
бaјован, -вна, -вно неко ко је мало приглуп ТГ1.
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бaјћа м старији брат, девер, рођак П1 РПГ.
бакмeз м онај који једе и пије (живи) на туђ рачун ЦТР.
бакрачaр м мајстор који прави бакраче ЦР2.
бакрачaрка ж бакрачарева жена ЦР2.
баксужљiв, -а, -о несрећан, злосрећан, малерозан човек Тим.
баксuз м 1. човек без среће, човек који доноси невољу или несрећу ЦТР; 

2. својеглав човек, онај који се свему и без разлога одупире К РПГ; 3. намћор, 
зао човек, злосрећан, који доноси малер ЦР1.

баксuзан, -зна, -зно, несрећан, ускобан ЦТР Тим.
баксuзес, -та, -то, 1. несрећан, кобан ДМ; 2. човек ћудљивог понашања, 

склон пркосу К ЦТР; 3. душманског карактера Тим.
баксузiт, -а, -о в. баксузес Тим.
баксuзник м човек који нема среће Л; в. баксуз ЦТР.
балабaн м крупан и снажан човек, обично незграпан ЈС.
бaлав, -а, -о 1. слинав ЦТР СГС; 2. фиг. незрео, млад ЦТР.
балавaндер м незрео, лош човек К.
балавaндерка ж незрела, лоша жена ЦТР.
бaлавац м жутокљунац ЦТР; в. балав СГС .
бaлавица ж жутокљунка ЦТР.
балавuр м пеј. тикван, глупак Тим, особа са великом главом ТПС.
балавuрда м/ж олош ПГ Л К РПГ; ЦТР.
балавuрдија м зб. им. олош, лош свет ПГ Л К РПГ; ЦТР; ж пеј. олош 

Тим.
бaлавче с балаво дете ЦР2.
баладiсал, -а, -о уморан, изнемогао Б ЛР СГС ТПР [балдисaл = радни 

придев].
баладiсан, -а, -о посустао ЛГ.
балдисaл, -а, -о изнемогао од напора Б.
балтeза ж свастика Тим.
бaлча м пеј. балава особа СГС.
баљeзгало с онај који лупета, који говори несувислости. – Наслушaл сьм 

се ја баљезгaрије од тoј баљeзгало ЦТР.
баљoз буљоока особа Грд; – С једног баљоза сам ишеја у школу Л.
бaмбало с 1. фиг. особа која говори неразговетно ДМ; 2. причалица, торо-

кало. – Прoби ми uши тој бaмбало, по цел дьн бамбuће ЦТР.
бaмбула м пеј. неотесан, некултуран човек ЦТР.
бамбурaс, -та, -то 1. човек са великом главом; 2. човек са великим 

(напућеним) уснама СГС.
бамбурaт, -а, -о особа са пуним уснама СГС.
бамбурeс, -та, -то в. бамбурат СГС.
бамбућaло с причалица, в. бамбало ЦТР.
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бaн м фиг. човек који живи ,,на високој нози“ ЦТР.
бaнsa м 1. глупан, нерадник, тикван К ЦТР; 2. крупан јак, трапав човек 

ПГ ТПС Грд; 3. погрд. неосетљив и сиров човек, велики лењивац ЈС; напред-
но дете, крупан једар човек, трапав човек Л.

банsiка м жарг. глупан, тикван ЦТР.
банsoв м неотесанко, тикван, лењивац ЦТР.
бангaв, -а, -о хром Ц.
бaндаџија м припадник сеоске свирачке банде (групе) ЦР2.
бандiс м сеоски свирач, в. бандаџија Б.
бандоглaв, -а, -о, тврдоглав ЦТР.
бандоглaвац м тврдоглавац, глупак ЦР2.
бандоглaвес, -та, -то, тврдоглав, својеглав, настран ЦТР.
бандоглaвка ж пеј. тврдоглава, самовољна, настрана жена ЦТР.
бандоглaвко м пеј. тврдоглав, самовољан, настран човек ЦТР.
бандоглaвоња м в. бандоглавко ЦТР.
бaнђало с гунђало, закерало ЦТР.
банђукaло с в. банђало ЦТР.
банђuр м причалица, запрдало, трабуњало ЦТР.
бaнза м в. банsа Б.
банѕiчина ж/м аугм. и пеј. од банѕика ЦТР
банѕoв м дебели нерадник П1; скитница, нерадник ПГ; глупак ПГ, неот-

есанко ЛР, незграпан човек ДМ Л; в. банѕа Грд.
банѕoвчина м аугм. и пеј. од банѕов ЦТР.
баничaр м онај ко воли да једе баницу, питу ЛР ЈС ЦТР.
баничaрка ж она која меси и воли баницу ЦТР.
бантaч м онај ко банта, ко говори којештарије, бунца, булазни Тим.
бантrљало с блебетало Тим.
барaба човек без имовине, бескућник ЦР2.
барaпштина ж аугм. и пеј. од бараба (мангуп, нерадник, пробисвет) ЦТР 

К ТГ3.
бaрбул м човек натечена (подбула) лица СГС.
барђевaшан, -шна, шно незапослен, недовољно запослен РПГ.
барјактaр м сват који носи заставу, барјак ЦТР.
барјактaрка ж девојчица или девојка која носи барјак у обредној повор-

ци краљица ЈС.
барјатaр м момак који носи барјак у сватовима Б.
бaсаџија м свирач на басу (инструмент туба) ЖЛ ПГ ТГ1 ЦТР.
басмaр м бајач, онај ко баје Тим; в. врачар.
басмaрка ж вештица Тим.
бaсмаџија м в. басмар Тим.
басћијaр м радник на сабирном месту за млеко РПГ.
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бaта м брат ЛГ; старији брат ЛР ЦТР; дем. и хип. од брат Б; девер ЦТР.
батакџiја м штетник, штеточина, распикућа Л.
бaтка м старији брат Л Тим; старији мушкарац из родбине (и у милоште) 

ЈС; дем. и хип. од бата ЦТР.
батлiја м срећан човек, срећник, заљубљеник ЦТР; онај који је срећне 

руке, који има среће ТГ1 Л; срећник ЈС, онај који доноси срећу Тим.
батлiјес, -та, -то онај који је срећних руку ЦТР.
батлiка ж срећница, жена срећне руке К ЦТР.
батrна ж крупна, незграпна жена Б.
бaћа м брат од милоште Жл.
баћушaн м онај ко врло сличи своме брату РПГ.
бaца м брат ЛГ.
бaцко м фиг. глупак К [бацко је чест назив за овна].
бaч м 1. човек који је био задужен да прерађује млеко док су постојале 

бачије, тј. заједничке прерађивачке станице за цело село Луж; мајстор који 
на бачији прерађује млеко ПР; 2. старешина овчара на бачији ПГ; 3. домаћин 
на кога је дошао ред да музе овце на бачији ТГ1.

бачаванџiја м баштован Л Тим.
бачaрка ж чобаница која се бави бачијањем Тим.
бачеванџiја м баштован Б.
бачијaр м овчар на бачији ПГ, (у условима сточарења када је стадо од 

брава више власника) човек коме је ред да музе овце и козе ЛР.
бачијaрка ж жена која борави на бачији ПГ.
бачованџiја м баштован Л К.
бaџа м пашеног, свастикин муж ЦТР.
баџанaк м в. баџа (1) ЦТР.
баџенaк м пашеног, свастикин муж ПГ.
баштa м отац (вок: тато!) ЦТР Б Луж ТГ1 ЈС.
баштa стари м (стари башта) најстарији стриц ТПС.
баштeњка м (по некој ружној особини) налик оцу ЦР2.
баштiца м хип. од башта ЛР.
баштoјћа м особа која по физичким особинама личи на оца, исти отац 

ПГ ТПГ.
баштојћaн м в. баштоњћа Луж.
баштoнћа м особа која много личи на оца ТГ1.
баштoњћа м в. баштонћа Б.
баштoћа м баштојћа.
баштоћaн м в. баштонћа.
башчаванџiја м баштован ЈС.
башчеванџiја м баштован ПГ.
башчеванџiка ж баштованка ПГ.
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башчованџiја м баштован ПГ1.
бeба ж 1. одојче; 2. фиг. незрела, недорасла особа Б.
бeбе с беба ЦТР.
бебeнце с бебица ЛГ ТГ1 Л.
бебетaрка ж пеј. већ одрасла девојчица која још воли да се игра луткама 

– бебама П1.
бeбица ж дем. од беба.
бебiште с аугм. и пеј. од бебе К ЦТР.
бебуљaн м мало старија и крупнија беба ЦТР.
бeг м (ист.) поседник једног или више села ЈС, човек који воли добро да 

живи а да не ради Б.
бегaч м бегунац ЈС.
бегендiја м онај који има укуса, уживалац у нечему ЦТР.
бегiња ж бегова жена ЈС.
беглиџiја м (ист.) онај који је прикупљао порез на овце и козе ЈС.
бeговица ж (ист.) бегова жена ЈС.
бедалiја м невољник РПГ.
бeдан, -дна, -дно сиромашан Б; немиран, несташан, јадан ЈС.
бeдаџија м немирна, несташна особа ЈС.
бедвaр м радник у бедви, моби Б ПГ, мобар ЈС.
бедвaрка ж учесница у моби, обично о жетви или мобама домаће ради-

ности (чешљање вуне, кучине) Б ПГ; мобарица ЈС.
бeдник м 1. лепо обучен човек; 2. онај ко је немиран, несташан ЈС.
беђендiја м наочит, леп момак ТГ1.
бежaч м бегунац ЦТР
безасрaмник м бестидник ЈС.
безасрамuља ж женска особа која не зна за стид ЈС.
безвeзник м човек који се безразложно смеје СГС.
безвезњaк м глуп човек К ЦТР.
безглaван, -вна, -вно онај ко нема старијег од себе па нема кога да слуша 

(обезглављен). – Ето, остала безглавна (удовица) Б; својеглав, тврдоглав, не-
послушан ЦР1.

бездeтан, -тна, -тно без деце Тим.
бездeтка ж нероткиња Б П2 ТГ1 Л Грд РПГ СГС ЦТР.
бездeтко м јалов мушкарац СГС.
бездeтћиња ж в. бездетка Б ТГ2 СГС.
бездинaровић м жарг. сиромах, шворцер ЛГ.
бездuпка ж жена са малом стражњицом Тим.
бездuпко м мушкарац с малом стражњицом Тим.
бездuпњак м в. бездупко Тим.
бездuшник м силник, човек без душе Л ЦТР.
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безмiтник м неподмитљив човек ТГ1.
безмужaтица ж жена која нема мужа РПГ.
бeзножница ж лењивица, женска особа која као да нема ноге Тим.
безобрaзан, -зна, -зно човек без обзира, неодговорна особа Б.
безобрaзник м безобразан човек Б,
безобрaзница ж безобразна женска особа Б К.
безобразuља ж безобразна жена ЈС.
безoчан, -чна, -чно дрзак, безобразан ТГ1 К2.
безoчник м бесрамник Тим.
безoчњак м бескарактерна особа РПГ.
безрeдан, -дна, -дно онај који не зна за ред ПГ.
безрoдан, -дна, -дно који нема (по)рода Л.
бејaт, -а, -о који је белокос Грд.
бекрiбаша м пијаница ЈС, велики пијаница, челник у опијању Тим.
бекрiја м пијаница Л К2.
бекрiка ж жена пијанац К2.
бекрiштина м пеј. од бекрија К.
бекчiја м пољски чувар, пољар ЈС, бeкчија Тим.
белaва ж белолика женска особа СГС.
белaвко м хип. белолика особа СГС
бeла-глава фиг. паметан човек К.
белaр м онај који бели ЈС.
белaча ж пеј. женска особа светле пути Б СГС.
белбелuша ж белопута (белолика) девојчица Тим.
белeжен, -а, -о начет, са белегом од рођења П2 СГС.
бележiт, -а, -о 1. означен нечим по лицу (богињама и сл.) ПГ Тим; обе-

лежен физичком маном ТПС; 2. значајан, истакнут ПГ.
белiч м белокос Л.
беличaс, -та, -то плав човек ЦР1.
беличeс, -та, -то в. беличас Б.
белiчка ж жена светле косе СГС.
белiчко м човек светле косе (не и сед) СГС.
белиштaр м пеј. човек изразито светлог тена и плаве косе ЦТР.
белиштaрка ж пеј. жена белог тена и плаве косе ЦТР.
бeлка ж бело женско створење П1 СГС.
белобрaдоња м човек седе браде СГС.
белобrк придев м човек белих бркова СГС.
белобrкоња м в. белобрк СГС.
беловeђа м / беловеџа човек белих обрва СГС.
беловеђaн м / беловеџан човек са белим обрвама СГС
беловeџа м / беловеђа мушкарац белих обрва Тим.
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беловеџaн м / беловеђан в. беловеџа Тим.
беловеџaнка ж жена белих обрва Тим.
белоглaв, -а, -о сед човек ЦТР СГС.
белоглaвац м в. белоглав ЦТР.
белоглaвка ж в. белоглав ЦТР.
белодрoбас, -та, -то луњав, пегав, с лицем боје беле џигерице Тим.
белодрoбина ж пеј. пегава особа, беломуњаста особа, особа чија боја 

подсећа на боју беле џигерице ТГ1.
белокaпац м фиг. Шиптар ЦТР.
белоклeпав, -а, -о човек с белим трепавицама ЛР СГС.
белоклепaн м светлокоса особа беле пути П1.
белолiк, -а, -о особа бела лица ЦР2.
белолiкас, -та, -то белолик ЦР2.
беломuав, -а, -о светлокоса особа беле пути П1; плавокос са белим об-

рвама Тим.
беломuја м човек белог тена ЛР СГС.
беломuјас, -та, -то / беломујес, -та, -то особа која има плаву косу, беле 

обрве и беле трепавице ТГ1 ЦР1; човек са белом брадом (светлом, а не осе-
делом!) СГС.

беломuјес, -та, -то в. беломуав Б СГС [беломуј- се не односи на особу 
седе длаке, већ на такву која има светлу длаку на подлактицама, око усана и 
сл.].

беломuјка ж жена светле косе и длаке СГС.
беломuњас, -та, -то пеј. беломуав Тим.
беломuњес, -та, -то в. беломуав ТГ1.
белосвeтац м пеј. туђинац, бескућник ЦТР [Из далека, из ,,белог света“.].
белосвeтка ж пеј. жена лаког морала, роспија, туђинка ЦТР.
белосвeтуша ж аугм. од белосветка ЦТР.
белосвeчанин м погрд. човек из бела света, непознат човек, туђинац ЦР1.
белотрeп, -а, -о белих трепавица Тим СГС.
белотрeпав, -а, -о в. белотреп Тим.
бeлоша ж бела девојчица ЦР1.
белuна ж женска особа белога тена Б СГС.
белuша ж белолика жена Л.
белuшка ж в. белуша Л.
бeлча м седокос човек Б СГС; седокос и белопут човек Тим СГС.
бeља ж/м белолика мушка особа Б РПГ СГС.
бељa ж/м фиг. досадан човек, бељаван П2 [беља – белај].
бељaван, -вна, -вно опасан, љут ЦТР.
бељaк м сељак који носи одећу од белог сукна ПГ Тим.
бељaшан, -шна, -шно в. бељaван ЦТР.
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бељoз м пеј. белолика особа Б.
бељoзес, -та, -то човек плаве, светле косе и бела лица ТР1.
бељoсан, -а, -о омађијан биљем Тим.
бељузaн м пеј. особа изразито светле пути СГС.
бељузaн1 м човек са много светлим очима СГС.
бељузaна2 ж в. бељузан СГС.
беневрeчко м мушкарчић који је тек почео да носи панталоне (беневреке) 

ПГ.
бепчe с дем. и хип. од бeбе Л.
бепчeнце с дем. и хип. од бeбе ЦТР.
берaљка ж 1. жена која сакупља сено; 2. метална направа у виду чешља 

за брање боровница ЦТР.
берaчка ж в. бераљка (у послу брања воћа, грожђа, конопље), берачица 

ПГ.
бербeрка ж жена берберин К2.
берiља ж берачица Тим.
бескuћник м онај који нема куће, пуки сиромах ЦР1; фиг. онај који је за-

немарио кућу и проскитао се Б.
бескuћница ж 1. сиромашна жена; 2. прек. скитница ЦР2.
бeсловесан, -сна, -сно неразуман, тврдоглав ЦР1.
беснaра ж опака жена ЦР1 Тим.
беснiк м луд, опасан човек ЦТР; напрасит човек П1 Тим; крвник, побес-

нео, ухватио га бес П2; онај који бесни ПГ.
беснiца ж 1. пеј. опасна, осиљена жена ЦТР; охола жена ПГ; 2. блудница 

ЈС.
беснuља ж в. бесница Л К ЦР2 Тим.
бесњaк м в. бесник Тим.
бесрaман, -мна, -мно, бестидан ЦТР.
бесрaмник м бестидник К ЦТР.
бесрaмница ж бестидница К ЦР1 ЦТР.
бесрамuља ж в. бесрамница ЦТР.
бесрeћник м несрећник, онај који нема среће РПГ.
бесрeћница ж в. бесрећник М.
бестрeпка ж в. бестрепоња.
бестрeпља м в. бестрепоња СГС.
бестрeпоња м човек без обрва СГС.
бесuља ж пеј. 1. обесна, блудна жена Б ЈС; курва П1 ЦТР.
бећaр м момак, нежења ЦТР Тим.
бећaрин м старији момак ТГ1.
бећарuша ж старија девојка, обично она која живи слободним животом 

ЈС.
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бећaрче с млади бећар Л К Тим.
бeцко м бледолик човек Грд СГС.
бечeсан, -сна, -сно непоштен, нечастан ЦР1.
бештiја ж опака, напрасита особа К.
биволaр м пастир бивола РПГ.
биволичaр м в. биволар РПГ.
бiгља м претерано дебео човек Л.
бiгљав, -а, -о тром, спор Л.
биждeк м пеј. израсли дечак психички још незрео ЦТР ЈС; погрд. мушка-

рац, најчешће још дечак, који се према својим годинама није довољно пси-
хички развио ЈС.

биждекuља ж пеј. девојка психички још незрела ЦТР Л.
биждeчина м аугм. и пеј. од биждек ЦТР.
биждрaк м дембел Л.
бизгoв м пеј. ленштина, нерадник ЦТР.
бизгoвчина м/ж аугм. и пеј. од бизгов ЦТР.
бијâц м нишанџија, погађач (у игри: нека бије, нека бије...) ПГ.
биковiт, -а, -о тврдоглав, упоран, непреправљив ТПГ.
бикошiја м погрд. човек дебелог врата ЈС Тим.
бикошiјас, -та, -то дебеловрат Тим.
бiлмез м 1. глупак, будала; 2. ленштина ЦТР; нерадан и прљав човек, јак 

а глуп човек П1; јак, крупан и глуп човек К; глупак, незналица Л ТПС.
биљaрица ж жена која лечи биљем ЛР.
биљобeр м травар Тим.
биљобeра ж берачица биља Тим.
биљобeрка ж в. биљовера Тим.
биљобeрче с дем. од биљобер, дете које бере ливадско цвеће ЦТР.
бинџiја м коњаник ЈС.
биошeгас, -та, -то подсмешљив, склон шали и подругивању Тим.
биошeгљив, -а, -о подсмешљив, онај ко се сваком подсмехује ЦР1.
бiрка ж избирљива девојка Тим.
бирoв м викач, који сазива село на збор Жл; оглашивач новости Луж; 

гласник, позивар ЦТР.
битaнга м скитница, пропалица, варалица К2.
битевiа м јак, снажан, издржљив ТГ1; снагатор Тим.
бiтлез м / бiтлес фиг. особа зарасла у косу и браду, чупавац, в. котруљан 

ЦТР.
бiтлес м в. битлез ЦТР.
бiцман м непр. крупан, јак, а лењ и тврдоглав човек ПГ К; јак човек, сна-

жан човек, битанга ТГ1; битанга, ленштина ЦТР.
бiцманка ж ленштина, нерадница ЦТР.
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бицмилaј м готован Тим.
бiча м јак и биковит човек ТГ11.
бичевiта ж маљава женска особа СГС.
бiчна ж пеј. в. бичевита СГС.
бичћијaш м тестераш Тим.
бичћиџiја м в. бичћијаш Тим.
бiџа м фиг. здепаст и снажан мушкарац Тим.
биџaк в. прцољак Грд.
блaгац м особа питоме нарави Тим.
благодuшан, -шна, -шно особа благе нарави РПГ.
блазнiбула ж сабласно створење П1 Тим.
блaјало с фиг. тупо, глупо створење П1 [блеји (глупо) као овца].
блaнав, -а, -о непредузимљив, попустљив, доброћудан РПГ.
блaнтав, -а, -о приглуп, незаинтересован, брбљив П1.
блaњав, -а, -о миран, неактиван, скоро никакав Лр.
блатaр м радник на припреми смесе за прављење ћерамиде у 

ћерамиџиници, в. калџија ЦТР.
блатaрка ж алатка за малтерисање блатом ЦТР.
блебетaло с брбљивац Л.
блeд, -а, -о побледела, бескрвна особа, испијена болешћу, или напрасно 

нечим узнемирена (под шоком) СГС.
бледолiк, -а, -о особа бледа у лицу СГС.
бледуњaв, -а, -о в. блед СГС.
блeнта м будала, глупан ЦТР.
блeнтав, -а, -о недотупав, глуп ЦТР.
блeсав, -а, -о луцкаст Б; будаласт ЦТР.
блeсавац м погрд. глупак ЦР2.
блeсавштина ж/м пеј. блесав, блесоња СГС.
блeсавшьк м ћакнут П1.
блeсаст, -а, -о в. блесав ЦТР.
блесiна ж замлата, будала ЦТР.
блeско м пеј. блесавко Тим.
блeсоња м блесава особа Тим СГС.
блесoтина ж блесав човек Луж; онај који је блесав ЦТР РПГ.
блeшча м блесавко ЦТР К2.
блiжањ, -жња, -жњо човек из родбине ТГ1; ближњи ЦТР.
блiжњи м в. ближањ ТГ1.
близaнче с в. близне К.
близнaк м близанац Н ЛЦТР.
близнакuља ж близнакиња ЈС Л ЦТР.
близначe с дем. и хип. од близанац ЦТР.
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близнe с близанац ЛР ТПС.
блoав, -а, -о в. блед СГС.
блoјав, а-, -о в. блоав СГС.
блuдан, -дна, -дно пресит, презасићен ЦТР.
блуднiк м пресит, аздисао од преситости ЦТР.
бобaр м мушка особа која воли боб Тим.
бобaрка ж в. бобар Тим.
бобрељaн м в. брдуљан СГС.
бобрељaн м човек надутих образа СГС.
бобрељaна ж
бобрељaна ж в. бобрељан СГС.
богaљ м човек с телесном маном, обично с маном у ногама СГС.
богаљiв, -а, -о богаљ, човек с телесном маном СГС.
богaљка ж в. богаљ СГС.
богатâц м богаташ Тим.
богiњав, -а, -о / бођињав особа оболела од богиња СГС.
богињaр м / бођињар човек који има богиње СГС.
бођинaр м в. богињар СГС.
боеџiја м бојаџија Тим.
бoжив, -а, -о плашљив ДМ.
бoжјаћиња ж убога, уклета и сирота женска особа Б.
бoжљак м божјак, убог човек, просјак Л ЦТР.
божљaкиња ж просјакиња ЦТР.
бoзаџија м човек који прави и продаје бозу Л.
бозгунџiја м свађалица, бунтовник ЈС.
бојаџiја м занатлија који боји пређу за плетиво и ткање ПГ Л ЦТР.
бојдaш м вршњак, исписник ЦТР.
бојлiја м 1. човек високог раста, висок, стасит ПГ ТПС Л; 2. човек склон 

тучи П1 Тим.
бојлiка ж в. бојлија (1) Л.
бокaт, -а, -о особа с јаким куковима СГС.
бoлан, -лна, -лно болестан Б ТГ1 Л ЦТР СГС.
болежљiв, -а, -о болешљив, онај који често поболева РПГ СГС.
бoлесан, -сна, -сно болестан ЦТР.
болешљiв, -а, -о в. болежљив СГС.
болешњaв, -а, -о в. болежљив СГС.
болешчiна ж тешка болест, болештина ЦТР.
болињaв, -а, -о в. болуњав СГС.
болишњaв, -а, -о в. болешљив СГС.
болнiк м болесник Б ЛГ ПГ ТГ1 Л ЦТР.
болњiкав, -а, -о болешљив ЦТР.
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болтаџiја м дућанџија, продавац (стари ишчезао назив) ЦТР.
болужњaв, -а, -о болешљив ЦТР, болуњав СГС.
болуњaв, -а, -о болешљив ЦТР, СГС.
бољњaв, -а, -о в. болежљив РПГ.
бонбонџiја м онај ко прави и продаје бомбоне К.
бoнџа ж крупна жена грубог лица ЈС.
босотiја зб. сиромашан свет, сиротиња ПГ.
бостанџiја м онај који гаји и продаје лубенице и диње ЈС Л.
бостанџiка ж бостанџијина жена ЈС Л.
ботuр непр намћор, угурсуз ПГ; непомична особа РПГ.
ботурaс, -та, -то намћораст ПГ.
ботурeс, -та, -то крут, пркосан, злоћудан РПГ.
бравaр м занатлија који израђује и поправља различите ситније металне 

предмете К2.
брадaр м врачар ЈС.
брадарiца ж врачарица ЈС.
брадашiл м брадат човек ЦТР
брaдес, -та, -то брадат ЦТР.
брадoња м / брaдоња човек са јаком (косматом) брадом СГС.
брадуљaн м пеј. в. брадоња СГС.
брајaн м брат одмила ЛР.
брaјко м брат одмила ЛР; пријатељ ЦТР.
брaјћа зб. браћа из другог колена ТГ1.
брајћiја зб. браћа Б ТГ1.
брaле м 1. хип. од брат Б; 2. пријатељ ЦТР.
брaленце с брат одмила Б.
брaт м наближи сродник од истих родитеља Б.
брaтанац м братовљев син Б К2.
братанiца ж братовљева кћи Б К2.
братанчe м/ж братовљево дете Б Л К2; дем. и хип. од братанац и брата-

ница ЦТР
братiл м брат из даљег рода Б.
братлiја м брат најчешће не рођени ЈС.
братокoљац м братоубица Тим.
братuнче с в. братанче ЈС.
братâк м братић, дем. и хип. од брат Б ПГ ТГ1; сестрин израз за брата Л 

ЛР.
братâц м братић Л.
брaче с дем. од брат ЈС.
брашнaрка ж врачара која гледа у брашно и погађа ЈС.
бrбало с онај који говори брзо, неразговетно и неповезано К2.
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бrбља м брбљавац СГС.
бrбљавац м брбљивац Б.
бrбљавштина м брбљавац Луж.
брбљiв, -а, -о особа која непрестано говори, брбљивац СГС.
брбљiвица ж в. брбљивац СГС.
брбосaн м онај ко неразговетно говори Жл СГС.
брботљiвко м погрд. брбљивац ЦР2.
брдaр м продавац ткачких брда Л Тим РПГ.
брдуљaн м човек широких образа СГС.
брдуљaна ж в. брдуљан СГС.
бревенeчко м в. беневречко.
брeмес, -та, -то особа танког струка СГС.
брeцав, -а, -о осоран, набусит Тим.
брзaк м 1. човек који брзо хода [чија је стална особина да хода убрзано], 

брзоног СГС; 2. човек брз на речима, брзоплет ПГ СГС;
брзакiња ж в. брзак СГС.
брзaћ м в. брзак СГС.
бrзгав, -а, -о пргав, жустар П1.
бrзинац м брзак, ко све журно ради Жл [у том селу постоји фамилија 

Брзини, па је вероватно да се ради о припаднику фамилији, а не о апелативу, 
који би, мислимо, гласио брзiнац].

брзнiк м хитар и брз човек ЈС.
брзонoг, -а, -о брзоног Тим.
брзонoгас, -та, -то в. брзоног СГС.
брзоoд м в. брзоног СГС.
брзоoда ж в. брзоод СГС.
бритвaр м произвођач бритви Тим К2.
бритвaрка ж крадљивица бритви Тим.
бrка м хип. брката особа Б СГС.
бркaјла ж в. пеј. бркана СГС.
бркaјлија м онај који има велике бркове, брка ЦТР РПГ СГС.
бркaјло м в. бркајлија ЦТР СГС.
бркaн м в. брка СГС.
бркaна ж пеј. жена са брковима, муж-жена СГС.
бrкица м хип. 1. особа са малим брковима; 2. млада особа са тек избилим 

брковима СГС.
бrкна ж в. бркана СГС.
брколoзан, -зна, -зно туберкулозан СГС.
бrкоња м / бркoња в. бркан СГС.
бркоoк, -а-, о насртљива особа, склона свађи и нападима Тим.
бrле м в. бркица СГС.
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бrљав, -а, -о будаласт, неразуман, луд, сметен, шашав ЦТР. [Узрок 
брљавости, вртоглавице, код оваца је паразит брваљ, који напада ухо, и тера 
бравче да се сулудо окреће око себе.]

брљiв, -а, -о в. брљав Жл ЦТР.
брљiвица ж погрд. безумница, обесна жена ЦР1.
брљiвка ж будаласта, сметена женска особа ЦТР Тим.
брљiвко м човек који је мало неурачунљив и незгодне нарави ЈС, без-

умник ЦР1; будаласт, сметен мушкарац ЦТР Тим.
брљiвче с будаласто, сметено дете ЦТР.
брљiвштина ж пеј. суманута особа Тим.
бrљка ж в. брљивка ЦТР.
бrљна ж пеј. брљивка Тим СГС.
бrљоња м пеј. човек коме се виде десни изнад зуба СГС.
брљoтина ж пеј. будала, баљезгало Тим.
бrљча м в. брљивко ЦТР СГС.
бrнsав, -а, -о непромишљен, брљив Л.
брнsољiв, -а, -о слинав ЈС Л.
бrнбало с брбљивац, блебетало, причало Л.
бrњас, -та, -то в. брљоња СГС.
бrњка ж в. брњас СГС.
бrњча м в. брњас СГС.
бrчкав, -а, -о наборана, смежурана лица Б ДМ СГС.
брчкoљ м пеј. в. брчкав СГС.
брчкoљћа ж в. брчкољ СГС.
бrџа1 м бркат човек ДМ.
бrџа2 м стално намрштен човек СГС.
бuав, -а, -о набухао, трапавог хода Пљ; гломазан и неспретан ДМ.
бубрељaн м в. бубрењак СГС.
бубрељaс, -та, -то особа пуних, округлих образа СГС.
бубрењaк м в. бубрењас СГС.
бубрењaс1, -та, -то в. бубрељас, као и човек који има четвртасту вилицу 

СГС.
бубрењaс2, -та, -то особа натечена (подбула) лица СГС.
бубрењaт, -а, -о в. бубрењас СГС.
бубрињaс, -та, -то в. бубрељас СГС.
бубулeја ж/м 1. особа дебелих образа; 2. човек натечена, подбула лица, в. 

бубрељас СГС.
бубулeјштина ж грозна, глупа и зла женска особа РПГ.
бубуљaв, -а, -о в. бубуљичав СГС.
бубуљaн м в. бубуљичав СГС.
бубуљaна ж в. бубуљичава СГС.
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бубуљaс, -та, -то 1. в. бубуљичав СГС; 2. особа с напућеним уснама СГС.
бубуљaча ж пеј. в. бубуљана СГС.
бубуљичaв, -а, -о / бубuљичав који има бубуљице по лицу СГС.
бубурaн м човек подбула лица СГС.
бубурeс, -та, -то особа са пуним, надувеним уснама СГС.
бuваџија м фудбалер са јаким шутом Тим.
будaла ж глупан. – Будале се не сеју, оне саме ницају Лр СГС.
будалeс, -та, -то будаласт, будала, сметењак К ДМ ЦТР.
будалiна ж будала. – Овчарина будалина Б.
будалiнка ж в. будалка ПГ Тим.
будaличка ж хип. од будала ТГ1 Тим.
будaлка ж дем. и хип. од будала ЦТР.
будaлче с дем. и хип. будала ЦТР.
будaлчина м аугм. и пеј. од будала ЦТР.
буeр м / бујeр парајлија, богаташ ЦТР.
буeрка ж / бујeрка богата жена, буерова жена ЦТР.
бузaт, -а, -о човек са великим устима Л.
бујeр м в. буер ЦТР; ирон. ,,сиромашак који има много бува“ Б.
букaр м онај који живи у буковој шуми П1.
булaзар м / булaзер 1. брат; 2. пријатељ ЦТР.
булувaн м фиг. изразито дебео човек СГС.
бuлче с дем. женско дете турске народности ЛГ.
бuљав, -а, -о буљоок Л СГС.
буљaн м човек исколачених очију Грд СГС.
буљaча ж жена са исколаченим очима Грд; буљоока жена ЈС Л Тим.
бuљка ж 1. пеј. буљоока, буљава особа; 2. пеј. ћоравка ЦТР.
бuљко м буљавко ЈС.
бuљна ж в. буљан СГС.
буљоoкес, -та, -то 1. буљоок; 2. фиг. превише радознала особа ЦТР.
бuљча м 1. буљоок, буљав човек Л; 2. прек. ћоравко ЦТР.
бумбaр м фиг. дебела лења особа ЦТР.
бумбарiна м аугм. и пеј. од бумбар ЦТР.
бумбaрка ж фиг. дебела лења жена ЦТР.
бумбарчe с дем. од бумбар, фиг. приглупо дете ЦТР
бумбулeас, -та, -то / бумбулeјас надувен, лоптаст ЦТР.
бумбулeјас, -та, -то в. бумбулеас ЦТР.
бумбурaт, -а, -о који је буцмаст и дебелих усана ТГ3.
бумбурeс, -та, -то буцмаст, дебељушкаст Тим.
бuнsа м трапав, несналажљив човек Л.
бунарџiја м онај који копа бунаре К2.
бунтaч м бунтовник Тим.
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бuнџав, -а, -о особа подбулих, пуних образа СГС.
бунџiја м човек који се буни или неког подбуњује Л.
бuнџула ж фиг. неуредна и недотупавна жена ТГ1 [Бунџула је суд (коша-

ра) плетен од врбова прућа, разне величине, за чување ораха и других зрна-
стих плодоба, масиван и неугледан...].

буњиштaр м ђубретар ТГ1; скитница ЦР1.
бургијaрка ж Циганка која продаје бургије ЦР2.
бургијaш м мајстор који прави бургије ЦР2; шаљивџија, спрдало ЦТР.
бурђијaр м мајстор Циганин који прави бургије Тим.
бурђијaрка ж Циганка која продаје бургије Тим.
бурђијaш м в. 1. бургијаш Б ТГ1; 2. онај који прави глупе шале, смутљивац 

ПГ; лакрдијаш, спадало ТГ1.
бурсaт, -а, -о великог, грубог и нескладног тела (бурсата жена = 

мушкобања) П1.
бутнiтрн м будала Б; глупо и неумешно чељаде РПГ.
бuћа м пеј. дете које се спрема да заплаче ЦТР.
бућоглaвес, -та, -то чупав, кудрав, разбарушене косе Тим.
бућоглaвка ж женска особа разбарушене косе ЈС; пеј. Тим.
бuцка ж хип. особа пуних, округлих образа СГС.
бuцко м хип. в. буцка СГС.
бuцла ж буцмаста, пунија особа ЦТР.
бuчав, -а, -о бучан, хучан ЦТР; разбарушен, раскуштран, неочешљан Б 

ПГ; кудрав, неочешљан, накострешен ТГ1 ДМ.
бuчавица ж жена неуредне, разбарушене косе ПГ Тим.
бучинaр м становник букове шуме Тим.
бuчља м пеј. човек бучаве, неочешљане косе Б.
бuџа м богат човек; важна особа ЈС Тим.
буџовaн м в. буџа ЦТР Тим.
бuшав, -а, -о тршав, тршаве косе ЈС.
бьбњaло с / в. бâбњало бабњало ЦТР
бьбâчко в. бабачко Б; здрав, јак, добродржећи човек ТГ1.
бьдâњ м фиг. лењ човек (сви обилазе а он се не помера) П2 [постоји у 

Бучуму израз убьдьњiл се = укопао се па се не помера1].
бьђавсeдник м ленштина, бадаваџија ТГ1.
бьђавџiја м в. бадаваџија, бађавџија Б.
бьђавџiка ж лена жена, ленштина ТГ1.
бьлвaн м фиг. тутубан, глупан ЦТР.
бьлгâза ж женина сестра П2.
бьмбурeс, -та, -то човек надутих образа, подбуо СГС.
бьмојaт, -а, -о који је веома болестан Грд.
бâпла ж крупна и снажна женска особа ЈС.
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бьчвaр м бачвар, пинтер РПГ.
В

вадодuшник м бездушан, свиреп човек ЦТР; м онај који вади душу ЛР; 
пакосник. – Свекrва јо је голeм вадодuшник Б, Тим.

вадодuшница ж веома зла женска особа Тим.
вадоoчан, -чна, -чно прзница, свађалица Тим.
вадоoчљив, -а, -о онај ко говори истину у очи, чак и ако она боли РПГ.
вазелiнац м полтрон, улизица Тим.
вакелџiја м онај који држи вакелу (придику) ЈС.
вакелџiка ж жена која држи вакелу ЈС.
вaкла ж женска особа бела лица и црних обрва и трепавица РПГ.
вaклес, -та, -то црномањаст ДМ РПГ.
валивечeра м/ж хвалисава особа, хвалисавац Л С ЦТР.
валiпрда м/ж в. валивечера ЦТР.
валiткиња ж жена која прима инвалиднину по погинулом мужу или 

сину ЦР1.
вaличан, -чна, -чно који је под неком маном РПГ ТГ2 ЦТР.
валџiја м хвалисавац Б ПГ Г1; хвалисавац ЦТР.
валџiка ж хвалисавка Б ЦТР Тим.
ваљавичaр м 1. власник ваљавице; 2. радник у ваљавици ТГ1 [Ваљавица 

= радионица (на води) за ваљање сукна.]
ваљaр м власник ваљавице ЦР1; в. ваљавичар.
ваљaтан, -тна, -тно добар ЛР.
ваљaч м онај што се у ваљавици бави ваљањем (бељењем) сукна ЦТР.
ваљaшан, -шна, -шно оно што ваља, што је добро ЦТР.
вaљкаџија м ваљавичар РПГ.
вамилијaз м школски послужитељ Б.
вамилијaран, -рна, -рно који има фамилију, породичан ТГЗ ЦТР.
вамiлијуз м в. вамилијаз ЦТР.
вампирuља ж жена вампир ЈС.
вампирџiја м човек који ,,убија“ вампире ЈС.
вампирџiка ж вампирџијина жена ЈС.
вантaзија ж фиг. занесењак ПГ.
ванџiран, -а, -о онај што је изгубио памет, ,,изветрео“, сенилан луд ЦТР. 

[фантаста].
вапiр м фиг. тврдоглав човек, инаџија ЦТР.
вапiрес, -та, -то ћудљив, тврдоглав ЦТР.
вапiрка ж фиг. тврдоглава особа, инаџика ЦТР.
вапирuља ж вампирица; зла жeна П1.
вапирџiја м аугм. од вапир ЦТР.
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вараклiца ж особа која вара Л.
варбaр м бојаџија К2.
варошлiја м варошанин Б ЦР1 Тим.
варошлiјћа ж в. варошлика Тим.
варошлiка ж варошанка Б ЦР1.
варошлiче с женско дете из града ЦР1.
варсiја ж челник, самовласник ЛР.
вaртавuрта м неозбиљан човек, ветропир ПГ Тим.
варџiја м чувар К Тим.
вaћкалица ж пеј. жена јефтиног морала Л.
вашарлiја м онај који је био на вашару, онај који иде на вашар ТГЗ; в. 

пазарлија.
вашiв, -а, -о особа која има вашке, вашљив СГС.
вaшинац м човек из вашег села ЛР.
вашкобeр м фиг. космат човек Л.
вашљiвица ж жена која има ваши ЦР1.
вашљiвка ж вашљивица ЦР1 СГС.
вашљiвча м в. вашљивица СГС.
вашљiвштина ж/м пеј. особа која има ваши СГС.
вeдар, -дра, -дро насмејан СГС.
ведроoк, -а, -о особа плавих очију СГС.
ведроoкес, -та, -то в. ведроок СГС.
веђaн м / веђоња, веђош, веђоша особа са јаким обрвама СГС.
веђaна ж / веђуша в. веђан СГС.
вeђоња м пеј. в. веђан СГС.
вeђош м в. веђан СГС.
веђoша м в. веђан СГС.
веђuша ж пеј. в. веђана СГС.
венерџiја м човек који је некад, кад није било електричног светла, палио 

уличне фењере по граду ПГ.
вењерџiја в. венерџија. I
вершuл доктор Грд.
вeршула м фиг. доктор, в. вајкери ЦТР.
вeсал, -а, -о весео ТГ1; стално насмејан човек СГС.
весвеселiја м неозбиљан Л; особа без разлога весела ЛГ.
веселiња ж веселинка, весела особа Л.
веселiца ж стално насмејана жена СГС.
весeлник м несрећник, јадник ЦТР.
веселџiја м весељак ЦТР, Тим.
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веселџiка ж жена ведра духа, она која се весели ЦТР Тим.
весељaк м човек склон весељу СГС.
вeт, -а, -о убледeо ТГ1.
ветерљiв, -а, -о ветрењаст, ветропираст, превртљив, нестабилан Л.
ветропiр м брзоплета особа Л; детињаста особа К; несигурна, нестална, 

детињаста особа ЦТР.
ветропiрес, -та, -то ветропираст ЦТР.
вeш, -та, -то вешт ТГ1.
вештегaр ж 1. стар и зао човек, вештац ПГ; 2. опак човек П2.
вештегaрка ж вештица; зла жена; она која прави мађије П1, вештица, 

опака жена П2.
вeштица ж фиг. зла жена ЦТР.
вештичaв, -а, -о урокљив, в. злогледан ЦТР.
вiжљав, -а, -о мршава особа СГС.
вiжљас, -та, -то висок, танак и витак К.
визитaрка ж пеј. скитара, в. помаларка ЦТР.
вијакерџiја м фијакерист К.
вијaч м човек који увија (штроји) коње ЈС.
вијоглaв, -а, -о кривоврат, кривошијаст ЦР1 Тим.
вијоглaвка ж в. вијоглав ЦР
вилењaв, -а, -о обесан, разуздан ЦТР.
вiлтрес, -та, -то особа танког струка СГС.
вимaта прид. жена са великим грудима СГС.
винарџiја м винар ЈС Тим.
винџiја м винопија, љубитељ вина Тим.
вирогaн м / вирогoн несташан Л; пеј. ведогоња, ветропир Тим.
вирогoнка ж ветропирка, девојка која једнако вири кроз завесу (виронга) 

из жеље за момцима Тим.
вiтак, -тка, -тко особа танког струка СГС.
вiткас, -та, -то особа танког струка СГС.
вiцкес, -та, -то 1. особа танког струка; 2. сналажљива, интелигентна осо-

ба СГС.
влaсан, -сна, -сно онај ко има власти, ко поседује нешто П1.
влaчља м човек кoји вуче ноге кад хода Тим.
влачопeта м онај ко се неуредно облачи или обува (па су му увек разве-

зани опанци) Б.
влачопeтав, -а, -о в. влачља, влачопетоња РПГ.
влачопeтина м/ж пеј. в. влачља Тим РПГ.
влачопeтоња в. влачља.
влiнта ж курва Тим.
влнaр м трговац вуном, вунар ПГ РПГ.
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влочопeт м прек. човек који се споро креће СГС.
водaк м 1. човек који живи поред воде; 2. разносач воде Л.
водaч м онај који води волове приликом орања ЈС.
воденичaр м радник у воденици, млинар РПГ.
воденичaрин м воденичар ЦР2.
воденичaрка ж млинарица РПГ.
водноцрeв м / водноцрeвац, водоцрeв особа која пије много воде ТГ1 Луж.
водноцрeвац в. водноцрев ТГ1.
водонoша особа која за време пољских радова доноси воде с извора Б.
водосeрац м пеј. ништарија, ништак, безвредна особа Тим.
водоцрeв в. водноцрев Луж.
војвoда м један од учесника свадбе, једна сватовска функција ТГ1.
војничe с дем. и хип. од војник ЦТР Л.
војничeнце с хип. од војник (овако се тепа мушком детету) Л.
вoјно м момак, драган, супруг ПГ; младожења ТГ1.
воловaр м чувар волова, који напаса волове ПГ К.
воловaрка ж женска особа која напаса волове ПГ Тим.
вoљан, -љна, -љно 1. слободан, самовољан; 2. жељан ТГ1.
вољaшан, -шна, -шно добар, послушан, вредан Луж.
вoрмес, -та, -то који има леп облик, лепу фигуру ТГЗ.
воскaр м в. восковарџија РПГ.
восковaрџија м откупљивач воска (од пчелара) Тим РПГ.
врaг м бистра, живахна и лукава особа РПГ.
врагољiв, -а, -о бистар, лукав, живахан РПГ.
врагољiт, -а, -о в. врагољив РПГ.
враготeр м враголан ЈС.
вражалiца ж врачарица П2 ПГ ЈС Тим РПГ.
вражaлка ж бајача Тим.
вражaлница ж бајача Тим.
вражалâц м врачар П2 Луж ПГ; онај који лечи враџбинама ТГ1 Тим.
вражiлац м онај који много прича ЈС.
врaјер м фрајер ЦТР.
врaјерка ж фрајерка ЦТР.
врaјла ж блудница, лоша жена ЦТР.
врајлeтина ж пеј. в. врајла РПГ.
вратoња м / врaтоња м човек јака врата ЦР1 СГС.
врачaр м онај који врача, гата, бави се магијом ЦТР.
врачарiца ж врачара, гатара К Грд РПГ ЦТР.
врачaрка ж 1. в. врачарица Грд; 2. фиг. скитница, луталица; 3. фиг. велика 

причалица ЦТР.
врaчка ж врачара ТГ1 ЦТР.



47Антропографски речник југоисточне Србије

вrволка ж особа која непрестано говори СГС.
вrгав, -а, -о особа бубуљичава лица СГС.
вrгља м пеј. в. вргав СГС.
вrгна ж пеј. в. вргав СГС.
вргуљaв, -а, -о човек са гргуравом косом СГС.
вргуљaн м в. вргуљав СГС.
врдалaма ж непоуздан човек, преварант ЦТР; Л особа која изврдава од 

обавеза Б.
вrдало с превртљивац ЦТР.
врдaч м непоуздан човек, врдалама ПГ.
врдолaш ж в. врдалама К.
врдољaк м врдалама Л.
вревљiв, -а, -о говорљива особа Б ПГ ТГ1 СГС.
вреднiк м вредан, радан човек ЦТР.
вреднiца ж вредна жена, девојка ЦР2; ЦТР.
вреднuша ж вредница.
врeкавац м плачљиво дете ЦТР.
врeкало с плачљиво дете ЦТР.
вренкаiв, -а, -о у ранама, рањав ЦТР.
вретенaр м особа која прави вретена ТГ1; мајстор и продавац вретена Л; 

онај ко прави и продаје вретена ЦТР.
вретенaрка ж жена која продаје вретена ЦТР.
вречaр м мајстор који прави вреће од кострети РПГ.
вrзан, -а, -о 1. фиг. ожењен 2. фиг. спутан, затворен, несналажљив; 3. фиг. 

неспособан ЦТР.
врзaнко м пеј. сметењак, невешт ЦТР.
врзaч м особа која у жетви везује снопље РПГ.
врзaчка ж женска особа која завршава већ изаткан ћилим, везујући 

крајеве основе РПГ.
врзувaч м в. врзач ЦТР.
врзувaчица ж она која нешто веже ЈС.
вrкча м пеј. в. вргав СГС.
вrљав, -а, -о разрок, зрикав ЦТР.
врљонoг, -а -о онај ко у ходу избацује стопала у страну П1 РПГ.
вrнда м особа која ,,врнди“, окретан човек ДМ.
врндuпа ж лења женска особа Б.
врндuпка ж 1. окретна особа (нар. песма) РПГ; 2. в. врпуљана СГС.
врндuпна ж жена која има велику задњицу СГС.
врпуљaна ж жена која при ходу њише куковима СГС.
вrс м врсник ЦТР.
врсaн, -сна, -сно (,,с гору“) висок и снажан (као стабло у шуми) П2.
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вrскавац м особа која врска СГС.
вrскавица ж особа која врска СГС.
вrскало с шаљ. особа која врска СГС.
вrско м шаљ. особа која врска СГС.
вrскоја м човек који врска СГС.
врснiк м вршњак, истогодишњак Б ПГ Л ЈС РПГЦТР.
врснiца ж вршњакиња. – Зoрка е Пeрина врснiца. – Ми смо врснiце у 

шкoлу Б РПГ.
врсничe с вршњаче ЦТР.
вртенaрка ж вретенарка ЦТР.
вртiваган м онај који поједе све из чиније, па је још и потрља ТГ1.
вртигuз м / вртогuз м немирно дете, несташко ЦТР; особа која врти 

задњицом, који заноси задњицом, који изазива задњицом ТГЗ.
вртигuза ж / вртигuзла пеј. женска особа која њише задњицом кад хода, 

бестидница ЦТР.
вртидuпка ж / вртодuпка пеј. жена која се врцка при ходу, бестидница 

ЦТР.
вртикaјца ж м превртљива особа ПГ Тим РПГ; превртљива жена; огова-

рача Ш.
вртiмушка ж превртљива особа Л; в. вртишушка.
вртiреп м 1. површан, непоуздан човек Л; 2. особа која се улагује, 

умиљава (фиг. врти репом као пас) Б.
вртiрепка ж в. вртирепка Тим.
вртирeпка ж погрд. жена неморалног понашања ЈС Л; фиг. жена која при 

ходу њише куковима СГС.
вртоглaв, -а, -о фиг. луцкаст, шашав ЦТР; који је ћакнут, који је ненорма-

лан ТГ1; непоуздан РПГ.
вртоглaвац м фиг. луцкаст, ћакнут мушкарац ЦТР.
вртоглaвка ж фиг. луцкаста, ћакнута женска особа ЦТР.
вртоглaвче м фиг. луцкасто дете ЦТР.
вртоглaвчина ж/м луцкаста, ћакнута особа ЦТР; ћакнута, ненормална 

особа ТГ1.
вртоглaвштина ж/м пеј. ћакнута особа РПГ.
вртогuз м/ж в. вртигuз ЦТР.
вртогuзиле с жарг. хип. живахна девојчица Тим.
вртодuп м немирно, несташно дете ЦТР.
вртодuпка ж в. вртидuпка ЦТР СГС.
вртокrшљак м особа која говори извештачено РПГ.
вртоломa (човек) м фиг. превртљивац РПГ; покварењак П2. [Вртолома 

(Вартоломеј) је верски празник, пада у време које је обично превртљиво ,,до 
пладне слнце, а по пладне пљускови!“ Б].
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врторeпка ж 1. жена која при ходу њише куковима СГС; 2. пеј. фиг. бес-
тидница, развратница 3. превртљива, непоуздана особа ЦТР.

вrца м сељак Л; в. врцан.
вrцало с подсм. жена која у ходу њише куковима СГС.
врцaљко с човек који се врцка Л.
врцaн м пеј. сељак (са врпцама привезаним опанцима) ПГ.
вrцка ж женска особа која се при ходу врти, извија струком, намигуша, 

кокета ПГ СГС.
вrцкав, -а, -о 1. окретан ДМ РПГ СГС; 2. човек који хода ситним кора-

цима СГС.
врцкаљiв, -а, -о склон врцкању ЦТР.
врцкoјла погрд. вртодупка СГС.
врцкoљ м в. вртиреп Л; врцкаста особа ЦТР.
врцкoљка ж врцкаста особа ЦТР.
врцкoљче с врцкасто дете ЦТР.
вrцла ж в. врцкољка ЦТР; женска особа која се увија и врцка ЈС; в. врцка, 

вртирепка К.
вrцна ж 1. вредна, окретна особа Б РПГ; 2. намигуша, кокета ТПС.
вршaч м радник на вршидби Б ЛР.
вршњaча ж вршњакиња, она која је истих година с неким ЈС.
вuдало с прек. превише танка особа Б.
вuждало м 1. брбљивац, зврндало; 2. несвртан човек, мувало Л РПГ; фиг. 

особа која се не задржава на једном месту, скитара ЦТР.
вуждaљка ж в. вуждало ЦТР.
вузбалeр м фудбалер ЦТР Тим.
вукомaш м подмукао човек (или пас) ЈС.
вuкса ж вулг. неморална особа, фукса. ЦТР; неморална жена К ТГЗ. 
вуксeтина ж аугм. и пеј. од вукса ЦТР; погрд. од вукса ТГЗ.
вуњaра ж превртљивац Ш РПГ.
вурдaр м онај који прави (или једе) вурду П1 Тим РПГ.
вурдaрка ж в. вурдар РПГ.
вурунџiја м пекар ПГ Тим РПГ.
вурунџiка ж в. вурунџија РПГ.
вuрча м човек који много једе (који само вура) Л.
вuскав, -а, -о човек с кожним обољењем на лицу ДМ.
вућумaча ж неискрена особа ТГЗ. [вућум – ружан глас, сплетка Б].
вуцaра ж курва РПГ.
вuцла ж погрд. жена слободног морала ЈС.
вучiклашња м погрд. човек спор у кретању и раду ЈС.
вьшaн, -шна, -шно који има ваши ЦТР.
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вâшла ж вашљивица Грд РПГ.
вâшља м пеј. особа која има ваши Б ТГ Л ПГ ДМ Луж П1.
вьшљiвча м аугм. од вьшља ЦТР.
вьшљiвче с вашљивче ЦТР.
вâшна ж вашљивица Б ДМ П1 ПГ РПГ СГС.

Г
гавазлiја м пратилац, чувар (нар. песма) Тим.
гaга м локмаш, муфташ, онај ко воли да на туђ рачун једе и пије Л.
гaгаџија м в. гага Л.
гагњaч м онај ко безобзирно стиче иметак ДМ; в. загомиљач.
гагрiца ж / гьгрица 1. фиг. ситничав човек ЦТР; фиг. закерало, човек 

који ,,једе“ другога ДМ; 2. шкрт човек, шкртица Луж; себичњак, тврдица 
Л.

гaд м 1. фиг. лош човек, подлац ЦТР; 2. прљавко КЦ.
гадaж м љутит и зао човек ЈС.
гaдан, -дна, -дно одвратан КЦ.
гадежљiв, -а, -о гадљив ЦТР КЦ.
гадежљiвка ж гадљива жена ЦТР.
гадежљiвко м гадљив мушкарац ЦТР.
гадежљiвче с гадљиво дете ЦТР.
гадетiна м велики гад, ,,голем покварењак“ КЦ.
гадiна ж 1. аугм. и пеј. од гад ЦТР; 2. покварењак П2; лоша, паразитска 

особа Жл; ружна особа Тим.
гадљiв, -а, -о онај који се нечега гади ДМ.
гадљiвка ж гадљивица ЦТР.
гадљiвко м гадљивац ЦТР.
гaдница ж лоша женска особа Тим.
гадосiја ж лош, зао човек ЦТР; гадан човек, неваљалац, покварењак 

ПГ.
гадурiја м неваљалац, гад, поганија Л КЦ.
гадурiја м/ж лош, подао човек ЦТР К2.
гадурiјес, -та, -то подао, зао, лош ЦТР.
гадурiна м/ж аугм. и пеј. од гад ЦТР КЦ.
гaзда м 1. власник; 2. послодавац ЦТР; 3. богат човек ЛР К2.
гaздарица ж 1. домаћица уопште Б; 2. домаћинова (газдина) жена 

КЦ; 3. богаташица Б ЦТР.
газдaш м богат човек, богаташ ЦТР; аугм. од газда, богаташ ТГ2.
газдaшка ж богаташева жена, богаташка ЦТР.
гaздица м скорашњи, мали газда Л.
газдuрина м аугм. газда Б.
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газивeринац м превртљивац, особа која не држи до дате речи Тим.
гајдaр м 1. свирач на гајдама Б Луж ПГ Тим ЦТР КЦ; 2. фиг. човек с 

особином да држи главу накренуту на страну Луж.
гајдарuша ж жена која свира у гајде ЈС.
гајдарџiја м 1. свирач на гајдама Б Луж ПГ Л Тим КЦ; 2. онај ко се 

лако љути (па изгледа као да се напео од љутње, као гајде) Б П1.
гајдарџiка ж шаљ. жена која плаче КЦ.
гајдаџiја м / гајдарџiја гајдаш ЦТР Тим.
гајдаџiка ж / гајдарџiка ж фиг. пеј. плачљивица ЦТР.
гајдaш м в. гајдар РПГ.
гајтанџiја м продавац, трговац гајтаном ЦТР КЦ.
гајтанџiка ж жена трговац гајтаном ЦТР.
галамџiја м онај који виче; онај који само прича, а дело не извршава 

ЈС СГС К2.
галамџiка жена која гворори гласно, брзо и много СГС К2.
гaлатан, -тна, -тно 1. грозан, прљав, од кога се човеку гади ББП СГС; 

2. безобразан, сраман, увредљив ЦТР.
галатљiв, -а, -о в. галатан ЦТР; који има обичај да галати (који лако на-

ружи човека) ТГ1 [На терену Речника галатно је све што се тиче аналија, 
а срамотно све што се тиче гениталија].

галатљiвка ж пеј. она која говори безобразне речи, која некога вређа 
ЦТР.

галатљiвко м пеј. онај који говори бесрамне, бестидне речи, који вређа 
ЦТР.

галатнiк м в. галатан СГС.
галатнiца ж жена која изговара непристојне речи ЈС.
гaлен, -а, -о 1. мажен. – Нејe лoшо да је човeк мaлко и гaлен; 2. размажен 

ЦТР.
гaлес, -та, -то в. ваклес ДМ.
галнiк м онај који се гали, који се милује, кога тетоше ЦТР.
галоснiк м пеј. онај што је размажен преко мере, размаженко ЦТР.
галоснiца ж пеј. она која је размажена преко мере, размаженица ЦТР.
гaлча м дем. и хип. од галник ЦТР.
гaља м црномањаста особа. – Тiја гaља плтен ујћaса ТПС.
гaрав, -а, -о црнпураст ЦТР КЦ СГС.
гаравuша ж црнпураста женска особа ЦТР КЦ СГС.
гаравuшес, -та, -то гарав, црнпураст ЦТР.
гаравuшка ж дем. и хип. од гаравуша ЦТР.
гaравче с дем. од гаравац ЦТР.
гарагaн м особа тамне пути СГС.
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гарагaнка ж в. гараган СГС.
гаргaнка ж в. гараган СГС.
гарeз непр. злопамтило Б. 
гарезлiја м/ж злопамтило ПГ; в. каразлија.
гaрка ж пеј. 1. в. гаравуша СГС; 2. особа црних очију СГС.
гaрча м пеј. 1. в. гарав СГС; 2. особа црних очију СГС.
гаџâц м стрелац ТГ1.
гвaкла ж погрд. нерадна и прљава жена ЈС.
гвaкља м погрд. нерадан и прљав човек ЈС.
гeгав, -а, -о / ђегав особа с повређеним куком која се гега при ходу 

СГС.
гeгалија м подсм. човек који се гега при ходу СГС.
гeгла м човек који хода с напором Л.
гeгна ж в. пеј. гегав СГС.
гeгула м фиг. сељак Л.
гeгша м / ђeгша м пеј. в. гегав СГС.
геђaр м учесник у игри геђа који чува геђе (камене плочице) од оста-

лих играча ПГ.
гејaк м сељак Л.
гeнгав, -а, -о гегав; који храмље ЈС.
гeџа1 м / ђeџа м пеј. човек кратких ногу, здепаст СГС.
гeџа2 м пеј. сељак.
гeџав, -а, -о / ђеџав в. геџа СГС.
геџaр м онај ко чува геџе у игри ,,геџа“ ТПС [Геџа је дечја игра, у којој се 

на раздаљини 7–8 метара гађа камена плочица (геџа).].
гeџна ж пеј. в. геџа СГС.
гибаничaр м љубитељ гибанице Тим.
гидiја м мушкарац који изазива дивљење; јунак ЈС.
гiжља м човек зарозаних панталона, в. смакља ЦТР.
гiжљав, -а, -о зарозан, неуредан, в. смакљав ЦТР.
гижљaвче с зарозано дете ЦТР.
гiзда м човек стаменог стаса СГС.
гiздав, -а, -о / ђиздав дотеран ЦТР.
гилiптер м ветропир, непоуздана особа ЦТР.
главaт, -а, -о с великом главом РПГ СГС.
главaш м представник власти, вођа народа РПГ.
главiна ж тврдоглав човек Б К КЦ.
главiнчина ж аугм. и пеј. од главина ЦТР.
главоболежљiв, -а, -о болешљив, онај ко пати од главобоље Тим.
главојeдник м особа која другоме ради о глави, особа која иде ка циљу 

не бирајући средства ТГ1.
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глaвоња м / главoња м 1. човек велике главе ЦТР СГС; 2. пеј. тврдоглав, 
самовољан човек ЦТР; човек велике главе Б ДМ.

главотoп м главоња Л Тим.
главuља ж жена са великом главом СГС.
главурaн м 1. човек велике главе, главоња; 2. својеглав, тврдоглав човек; 

ЦТР; особа велике главе, тврдоглава особа, не много паметна особа ТГЗ; в. 
главурат, главурес.

главурaт, -а, -о који има велику главу ТГ1, пеј. СГС.
главuрда ж аугм. и пеј. од глава. ЦТР; погрд. човек чија је глава велика 

ДМ Б СГС.
главурдaн м 1. особа с великом главом ЦТР СГС; ЦТР; погрд. главоња 

ЛГ Л; в. главуран.
главурдaна ж в. главурдан СГС.
главурдaнес, -та, -то пеј. 1. в. главурат; 2. тврдоглав СГС.
главурдaс, -та, -то пеј. главурат РПГ.
главuрдина м пеј. главурда Тим.
главuрес, -та, -то 1. велике главе, човек големе главе, глават ЛР ПГ РПГ; 

2. фиг. тврдоглав ЦТР.
главурeтина м пеј. главурда Тим.
главурiна ж 1. аугм. и пеј. од глава; 2. фиг. тврдоглава, самовољна особа 

ЦТР.
главuџа м аугм. пеј. главурда Тим.
главуџaн м пеј. в. главурат СГС.
главуџaна ж в. главуџан СГС.
глaвча м пеј. тврдоглав човек ЦТР; м пеј. глават човек ЈС СГС; будала 

РПГ.
глaвша м 1. глупак ЦТР; уображенко, надуванко РПГ; 2. в. главурат СГС.
гладнiк м гладница, незасит човек ЛР РПГ К2.
гладнiца ж в. гладник К2.
глaнџа м црномањаст човек ЦТР.
гласнiци мн два мушкарца који пре сватова одлазе у девојачку кућу и 

носе закланог брава и ракију ЈС.
гласовiт, -а, -о 1. који се јако чује РПГ СГС; 2. који има дубок глас;

3. који има пријатан глас и говорнички дар РПГ.
глаџосaл, -а, -о изгладнео Б Л.
гледанiца ж ,,гледана девојћа“, девојка коју су пре прошевине просци 

дошли да виде и да процене да ли им одговара ТГ1.
глeданица ж в. девојка која се до веридбе држи под оком Тим.
гледарiца ж врачара К, гатара која ,,гледа“ и одгонета судбину Б.
гледaрица ж врачара Тим.
глiвка ж погрд. жена која скита по суседству и улицама ЈС.
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гlкав, -а, -о који је гукав, који има израслине. – Глкаве му нoђе од 
прошiрене вeне ТГ1.

глoтан, -тна, -тно ружна особа СГС.
глoтница ж циција; нерадна и неумешна особа П1; лења особа Тим [Гло-

тан = са прљавштином; глотно жито има много уродице и прашине.]
глотнiца ж/м 1. пуки сромах; 2. нерадна и неумешна особа која преклиње, 

проси или отима да би преживела; 3. пеј. тврдица РПГ.
глоџaнка ж она која је гладна па оглодава да би се најела (жена) П.
глтнiжаба ж блебетало, блебетало које и физички подсећа на жабу ТГЗ.
глтнi-качемaковац м прождрљивац (и нерадник), изелица РПГ.
глuв, -а, -о глув, с поремећеним слухом Б ЦТР KC.
глuва пaтерица ж/м особа која не чује дозивање РПГ.
глuвав, -а, -о који је наглув К.
глувaк м глув човек ЦТР.
глувaн м 1. наглув, глувак; 2. онај што се прави глувим ЦТР.
глувaра ж/м 1. глува особа 2. прек. она која није чула оно што је требало 

да чује КЦ; 3. фиг скитница, беспосличар ЦТР.
глувaћ м в. глувара. – Не мoж се нiкако споразuмиш с тoга глуваћa ЦТР.
глувaч м / глuвча глув човек Грд; глуваћ, наглув човек Л.
глувaча ж в. глувач Тим РПГ.
глuвка ж 1. наглува жена, глувача; 2. она која се прави да је глува ЦТР.
глuвља м в. глуван ЦТР.
глuвна ж наглува жена Б ЛР ТГЗ РПГ.
глувонeм, -а, -о особа која не чује и не говори СГС.
глuвоња м наглув човек ЦТР Тим.
глувоuшан, -шна, -шно глув Тим.
глuвча м 1. глув и наглув човек Б ПГ ТГ1 Л РПГ; 2. пеј. наглув човек, 

глуваћ ЦТР; 3. прек. онај који није чуо, или неће да чује оно што треба да 
чује КЦ.

глuвша в. глувча ЛР ПГ РПГ.
глuпав, -а, -о глуп, неинтелигентан Б ЛР.
глупавчaк, -вьчка, -вьчко приглуп ЦТР.
глупaвштина м пеј. глупак Тим.
глuпавшьк приглуп Тим РПГ.
глупaк м глуп, неинтелигентан човек Б К2
глупaндер м глупак ЦТР.
глупарiн м глупак ПГ.
глупарiна ж/м глупак, глупача ПГ РПГ.
глупарiнка ж/м в. глупарина; дем. и хип. од глупарина РПГ.
глупaча ж в. глупак К2.
глупeрда ж/м в. жарг. глупандер ЦТР.
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глuпча м глупак ЈС К РПГ ЦТР.
глuпша м глупак ПГ РПГ.
глuшча м в. глувља ЦТР Луж; глувоља Тим КЦ.
гмачeс, -та, -то који је пуначак, онизак, који је као згњечен ТГ1.
гмeчав, -а, -о особа ниског раста СГС.
гмeчес, -та, -то ситан а дебељушкаст Б СГС.
гмuрав, -а, -о онај ко воли да скита, да ,,свуде гмурне“ КЦ.
гмuрча м жмирав човек Б; слинавко Ш.
гмuцас, -та, -то 1. незграпан човек; 2. онај који има гмуцу [неку израсли-

ну] ЈС.
гмuцла ж погрд. незграпна жена ЈС.
гњaцла ж погрд. лења жена ЈС.
гњeван, -вна, -вно тужан ТГ1.
гњeтла ж / гњецла 1. спора, несналажљива женска особа Л; 2. мала 

дебељушкаста особа ЈС; 2. особа која много једе Л.
гњeцало с туп човек Л.
гњeцла в. гњетла Л.
гњiдав м вашљив; пун гњида Л.
гњiдла ж жена која има гњиде Грд; особа која има гњиде ЦТР.
гњiдна ж вашљивица Л; она која је гњидава ПГ.
гњiлка ж лења, нерадна жена ЦТР.
гњuрча м онај ко је вазда као невесео КЦ.
гобленaрка ж жена која везе гоблене РПГ.
говедaр м / говедарин чувар говеда Б РПГ.
говедaрин в. говедар ПГ.
говедарiца ж чуварица говеда Л.
говедaрка ж говедарица, жена која чува говеда ЦР1.
говедaрче с дем. од говедар ЦТР.
говeдљив, -а, -о свадљив, прзничав Л.
говeљ м човек који неразговетно говори СГС [Говељише = нејасно изго-

вара гласове, као да језик ваља по устима.].
говeљка ж в. говељ СГС.
говноeдица ж особа која рекне па порекне, нестабилна и непоуздана

особа ТГЗ. 
говнојeђа м погрд. ништак ЦР1.
говњaр м 1. особа која чисти клозетске јаме РПГ; 2. фиг. пеј. покварењак, 

мурдар ЦТР; 3. невешта и у послу неспособна особа РПГ.
говњaрка ж фиг. мурдарка, поквареница ЦТР.
говњoсан, -а, -о уаљен, претерано размажен ЦТР.
говорџiја м 1. причало Л; 2. просилац ЈС; проводаџија Л.
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гогомaн м готован, нерадник; изелица ЦР1.
годињaк м дете старо годину дана Л ПГ Тим РПГ. 
годишњaк м вршњак РПГ.
годишњaр м 1. дете од годину дана; 2. онај ко се појављује једном у го-

дини ЦТР.
годофiја м лукав, покварен човек Л.
гоешљiв, -а, -о склон гојењу ЦТР.
гојешљiв, -а, -о подложан гојењу ЦР1.
гoл, -а, -о 1. необучен; 2. сиромах Б КЦ.
голедiја м сиромашак Тим.
големaш м богат и моћан човек ПГ; газда, имућан човек; богаташ, газда 

ЦТР.
големiца ж 1. она која се големи, издиже себе ЛР; 2. реч којом млађа 

јетрва ословљава старију ПГ.
големiца ж газдарица, богаташица Тим.
големоглaвес, -та, -то особа велике главе РПГ.
големодuпес, -та, -то особа велике задњице РПГ.
големџiја м 1. угледан човек, богаташ ЈС Л ЦР1; 2. онај који се прави 

важан ЈС, уображенко Тим.
големџiка ж 1. угледна жена; 2. она која се прави важнијом него што 

јесте ЈС; покондирена тиква Тим.
големâц м 1. важна и утицајна личност, моћник ПГ; личност на положају 

Пг Б; 2. човек већег имовног стања, или на већем положају ЛР Тим РПГ.
голиждрaвка ж разголићена, недовољно обучена женска особа ЦТР.
голиждрaвко м разголићен, недовољно обучен човек ЦТР.
голиждрaвче с разголићено дете ЦТР.
голиждрaк м недовољно обучена, разголићена особа ЦТР.
голишавiца ж недовољно обучена жена ЦР2.
голишaвко м недовољно обучен човек ЦР2.
голишаiв, -а, -о голишав ЦТР.
голиштaр м гољиштар, в. онај који нема ништа, пуки сиромах К ЦТР.
голиштaрка ж в. голка К.
голиштaрка ж сиромашна жена ЦТР.
голиштaрче с дем. и хип. од голиштар ЦТР; с дем. од голиштар К.
гoлка ж 1. слабо одевена жена ЛР ТГ1 КЦ ТПС; 2. она која је сиромашна 

ЈС.
голобрaд човек са ретком брадом или без браде СГС.
голобрaдес, -то (само за мушки и средњи род) голобрад РПГ ЦТР СГС.
головеђас, -та, -то / голвеџес особа са ретким (слабим) обрвама СГС.
головeџес, -та, -то в. головеђас СГС.
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гологлaвес, -та, -то гологлав ЦТР РПГ.
гологлaвка ж жена без мараме ЦТР.
гологлaвче с дете са ретком косом ЦТР.
гологрuдес, -та, -то раздрљених груди, гологруд ЦТР.
гологuз м пеј. онај који је сиромашан, го Л.
гологuза ж 1. жена која носи кратку сукњу ЦТР; 2. вулг. она која је 

недовољно одевена; она која је врло сиромашна ЈС РПГ Л КЦ.
гологузaн м фиг. сиромах, гоља ЦТР.
гологuзес, -та, -то сиромашан, без имања ЦТР.
гологuзиле с хип. голишаво детенце Тим.
гологuзла ж фиг. сиромашка, сиротица ЦТР.
гологuзоња м фиг. сиромах, гоља ЦТР.
голодuп м фиг. и пеј. сиромашак РПГ.
голодuпас, -та, -то онај који је с поцепаним доњим делом одеће К.
голодuпес, -та, -то 1. који је без гаћа, поцепаних панталона РПГ; 2. фиг. 

в. гологузес ЦТР РПГ.
голодuпка пеј. изазовно одевена жена; (нерадна) сиротица која нема шта 

да обуче РПГ.
голоiгра м сиромашко који се размеће непостојећим имањем ЛР; фиг. 

пуки сиромах, бедник РПГ.
голокaтрес, -та, -то који није домаћин, који је ванцага и олош ТГЗ.
голокoтра м/ж гологуз, сиротиња ЛР; неморална, некарактерна женска 

особа Тим.
голокрaк, -а, -о в.голокракас РПГ.
голокрaкас, -та, -то голих ногу (без панталона) ЦР1 Тим.
голокрaкес, -та, -то голокрак ЦТР.
голокрaкла ж ирон. жена обнажених ногу знатно изнад колена ЦТР.
голокрaкоња м онај који је голокрак ЦТР.
голокuр м в. сиромашак Тим.
голокурaн м в. голокурТим.
голокuрас, -то онај који је с поцепаним доњим делом одеће ЦТР. 
голокuрес (само за мушки род) који иде без гаћа, онај који је без панта-

лона ЦТР.
голомeја м шаљ. дете голог трбуха [меј, мешина = трбух] РПГ.
голомeјав, -а, -о в. голомеја РПГ.
голомудац м пеј. онај ко иде полуобучен, пуки сиромах Тим.
голомuдес, -то фиг. разголићен, наг човек ЦТР.
голомuдовић м фиг. сиромашак, бедник ЦТР.
голомuдоња м в. голомудовић ЦТР.
голоrбес, -та, -то голог стомака ЦТР.
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голорuкес, -та, -то 1. онај ко иде обнажених руку; 2. фиг. онај који праз-
них руку иде на какво место где се носе дарови или понуде ЦТР.

голосoврићи мн незвани сватови на свадби Коп.
голотrб, -а, -о в. голотрбес ЦТР.
голотrпка ж в. голотрбеста ЦТР.
голотrпча м пеј. в. голотрб ЦТР.
голотrпче с шаљ. в. голотрбо ЦТР.
голотrта ж/м особа која нема чиме да се одене РПГ.
голотrтка ж пеј. гологузана Б; сиромашица РПГ.
голочeлац м ћелавко Тим.
голочeлес, -та, -то висока чела, ћелав ТГ2 СГС.
голочeлоња м пеј. в. голочелес СГС.
гoлоша ж погрд. сиротица ЦР.
голошiја м погрд. сиромах КЦ.
голошiјес, -та, -то голог врата ЦТР.
голуждрaв, -а, -о 1. лоше одевен: 2. млади, незрели ЦТР.
гoлча м / гољча 1. го, неодевен човек; 2. сиромах ЈС ЦТР.
гольц м сиромах ЈС.
гoљав, -а, -о сиромашан К ЦТР.
гољaк м гоља, сиромах ТГ1 ЈС К ДМ РПГ.
гољaк м пеј. гоља КЦ.
гољиждрiв, -а, -о голишав, недовољно обучен ЦТР.
гољиждрiвка ж голишава жена ЦТР.
гољиждрiвко м голишав човек ЦТР.
гољиждрiвче с голишаво дете ЦТР.
гољиштaр м необучено дете Б [Гољиштар је и младунче птице док још 

није добило перје].
гoљча м в. гологузан ЦТР; сиромах Л Тим, пеј. голча КЦ.
гољâц м одрпанко РПГ.
горељiв, -а, -о особа крмељивих очију СГС.
горељiвка ж подр. крмељива особа СГС.
горобiдан, -дна, -дно / горобитан јадан ЛР.
горобiтан, -тна, -тно јадан, убог, сиромах без памети и без игде икога. – 

Јадан и горобитан, сасвим га бог ошутил КЦ.
горолeсник м немиран дух, пустолов, нехајник, уз то јак и снажан ТГЗ.
горолoм м човек који из неке обести упропашћује шуму РПГ.
горолoмник м пустахија Тим.
горостaс м човек високог раста СГС.
горuпља ж велика, гломазна женска особа Л.
гoс м (мн. гoсје и гoсти) гост Б ЦТР РПГ КЦ.
госјaнин м гост Б П2 ЛР1 РПГ.
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госјaнка ж гошћа Б ТГ1 РПГ.
госјaр м онај ко воли да иде у госте Тим РПГ КЦ.
госјaрка ж в. госјар Тим КЦ.
гoспа ж госпођа К2.
господaр м особа која има моћ, газда, власниик, заштитник. – Неси ти мој 

господар КЦ.
господiја ж госпођа ТГ1.
госпoдин м фиг. учен, школован човек ЦТР.
гoспојица ж овако су до Другог св. рата звали учитељицу Б К2.
госпoче с дете из града, варошанче ЦР2.
госпoџа ж главна куварица на свадби или поводом неког другог обреда 

РПГ.
гостiнка ж / гостiњка ж гошћа ЦТР ЈС.
гостiнче с гошћица ЈС.
гостiњка ж в. гостинка ЈС.
гостољuбан, -бна, -бно гостољубив, гостопримљив Н.
гостопрiмљив, -а, -о добар човек који радо прима госте Б.
готвaља ж главна куварица на свадби Тим.
готвaр м кувар на свадби или другој свечаности ЦТР.
готвaрка ж куварица на свадби или другој свечаности ЦТР ЦР1 РПГ.
готвaч м в. готвар Б.
готвuља ж в. госпоџа РПГ.
готовaн м нерадник, који хоће све ,,на готово“ Б ЈС К2.
готовaнка ж нерадница, лењивица ЦР2; жена која чека све на готово Тим 

К2.
готовaнче с дете каје не ради, лењо дете (које нпр. не учи) ЦР2.
готовiнка ж дем. и хип. од готовина ЦТР
гочобiја м бубњар у блех оркестру.
грaбив, -а, -о грабљив, похлепан; грамзив, који воли да отима, отимач 

ДМ.
гравкaр м онај који много воли шљиве гравке (џанарике) КЦ.
градинaрка ж она која је распоређена (у породици) да се тога дана стара 

о башти Б.
градобiја ж град ЦТР.
градолeсник м 1. човек – најчешће дете – који брзо дере обућу и одећу 

Луж; 2. обешењак, несташко РПГ.
градосiја м мушкарац огромног раста и огромне снаге, грдосија РПГ.
грађaнин м човек из града Б.
грамaтан, -тна, -тно писмен ЦТР
грaорица ж бот. грахорица ЦТР.
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граџaнин м варошанин ТПС.
граџанлiја м грађанин, варошанин Тим.
граџанлiка ж в. граџанлија Тим.
гrба м надимак грбаве особе СГС.
гrбав, -а, -о 1. грбав, погрбљен, избачених леђа РПГ СГС; 2. човек који 

има једно избачено раме СГС; 3. фиг. насамарен, изигран ЦТР.
гrбавка ж погурена жена ЦТР.
гrбавко м погурен човек ЦТР.
гrбавштина ж/м пеј. грбава особа СГС.
гrбла ж пеј. од погрбљена, грбава жена ЈС ЦТР РПГ КЦ.
гrбља м грбавац Ј; пеј. погрбљен, грбав човек РПГ СГС КЦ.
гrбна ж в. грбла РПГ СГС.
грвaљац м онај који се котрља ЈС.
гrгав, -а, -о мали, згурен ТПС.
гргуљaв, -а, -о в. гргурав СГС.
гргуљaвко м шаљ. в. гргурав СГС.
гргуљан м в. гргурав СГС.
гргуљaна ж в. гргурав СГС.
гргурaв, -а, -о особа са гргуравом косом СГС КЦ.
гргутaв м промукао П2.
гrда ж ругоба ЦР1.
гrдан, -дна, -дно онај ко је веће вредности, позитиван. – Гrдан момьк 

станuл КЦ.
грдосiја м аугм. човек који има широка рамена СГС.
грђaнин в. грађанин ШГ.
гребенaр м мајстор који израђује гребене ПГ Тим РПГ К2.
гребенaрка ж жена гребенарова; она која продаје гребене ПГ ЦР2 Тим 

К2.
грeован, -вна, -вно грешан Б.
греoтан, -тна, -тно човек која прати грех Б.
грeшан, -шна, -шно онај ко је починио грех, ко се (о кога, или о што) 

огрешио ДМ.
грeшник м особа која се огрешује о моралне норме средине Б ДМ КЦ.
грешнiца ж, в. грешник, понајвише у погледу неверства или односа 

према старијима Б ДМ КЦ.
грiвес, -та, -то особа са јаким обрвама СГС.
грiвна ж в. гривес СГС.
грiвча м в. гривес СГС.
гrкав, -а, -о човек промуклог гласа ЛР.
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гrкавац м човек промуклог гласа Грд, гркавко; онај што говори про-
мукло, гркаво ЛГ Л.

грнчaр м лончар ЦР1 К2.
гробaр м онај кога често узимају да копа гроб Б КЦ.
гробљaр м гробар ЈС.
гробнiк м мртвац, човек таквог изгледа као да је на самрти ББП.
грожљiв, -а, -о онај ко се грози неких јела Б Тим РПГ.
грожњiчав, -а, -о в. грозничав СГС.
грoзан, -зна, -зно ружан, неугледан ТГ1 СГС КЦ; пеј. веома лош човек 

ЦТР.
грозешљiв, -а, -о гадљив ЦТР.
грозешљiвка ж гадљива женска особа ЦТР.
грозешљiвко м гадљива мушка особа ЦТР.
грозешљiвче с гадљиво дете ЦТР.
грозјaр м 1. берач грожђа; 2. љубитељ грожђа К2; 3. крадљивац 

грожђа ПГ К2; 4. човек који продаје грожђе запрегом или на коњима у се-
пету ЦТР.

грозљiв, -а, -о који не подноси нешто (о јелу), који се нечега грози 
Л, в. грожљив.

грознiк м ружна мушка особа СГС.
грознiчав, -а, -о/ грозничaв који има грозницу ТГ1 СГС КЦ.
грознiчавка ж жена која има грозницу Б.
грозњiчав, -а, -о в. грозничав СГС.
грозотa ж/м ружна особа СГС.
грозотiја ж/м наказна особа Б СГС; ругоба ЦТР РПГ.
гројзaрка ж в. грозјар К2.
громодeја м човек громког гласа Тим.
громолeсан, -сна, -сно нагао, необуздан, плаховит ПГ Тим.
громолeсник м необуздан, нагао човек ПГ; делија Тим.
громолeтан, -тна, -тно громогласан Тим.
гrпча м / грбша м пеј. в. грбља СГС.
гrпча м грбавац ЈС.
гrпша м пеј. в. грбља СГС.
грuб, -а, -о ружан ЈС СГС КЦ.
грuбав, -а, -о ружан ЦТР.
грубоглeдан, -дна, -дно ружан, који не изгледа лепо на око К.
грудaт, -а, -о прсат (јаких, широких прса) ЦР1 СГС.
грuдна ж жена великих груди СГС.
грудoња м / грuдоња човек широких прса ЦР2 СГС; снажан, стамен 

човек ДМ.
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грuпча м ружан човек ЈС ЦТР.
гrчав, -а, -о 1. онај који је шкрт, који је циција, ТГ1; 2. мршав, ситан; 

дрдав Л; 3. човек са кратким вратом СГС; 4. са гргуравом косом СГС.
гrчкав, -а, -о в. грчав 3 СГС.
гrчла ж мршава, слаба женска особа ЦТР.
гrчља м в. грчкав СГС.
гrџав, -а, -о кржљав ЦР1.
грџaн м зла особа, несрећник, јадник КЦ.
гуглaр м онај ко на глави носи гуглу (врста шубаре, ушанка; или гуњ 

са покривачем за главу) РПГ.
гужодeрица ж зла жена РПГ.
гuзан1, -а, -о фиг. који је за нешто крив ЦТ КЦ.
гузaн2 м 1. човек велике задњице ЦТР СГС; 2. курвар, швалераш Тим 

РПГ.
гузaна ж жена велике задњица СГС.
гузaра ж пеј. в. гузат СГС.
гузaт, -а, -о с развијеном стражњицом Тим СГС.
гuзес, -та, -то гузаст, гузат, велике задњице ЦТР.
гузичaр м непоуздан човек, превртљивац ЈС.
гузичaрка ж непоуздана особа ЈС; в. гузичар.
гузичaт, -а, -о в. гузат Тим.
гuзна ж жена која њише куковима СГС.
гuзоња1 м пеј. човек велике задњице СГС.
гuзоња2 м педераст РПГ.
гузuља ж пеј. курветина Тим.
гузурљiв, -а, -о немаран, лењ РПГ.
гујa ж змија. фиг. опасна, зла жена ЦТР
гuкав, -а, -о отекао, у отеклинама Л; у отеклинама, чворугав ЦТР.
гuкша м човек с гуком, израслином на лицу Л; гушава особа Грд.
гулaмфер м жарг. голаћ, вуцибатина ЦТР.
гулизaнт м улизица, превртљивац РПГ.
гулiсов м пеј. жарг. тупаџија, сметењак ЦТР.
гuлка ж подсм. жена без обрва СГС.
гuља м бедник, јадник ЦТР; погрд. мршав и неугледан човек ЈС.
гuљав, -а, -о 1. бедан, јадан, покуњен КЦ; 2. лоше ошишан; 3. ћосав; ЦТР; 

огуљен; ошишан; бедан, јадан ПГ; мршав и неугледан човек ЈС; јадан, 
слаб К РПГ.

гуљaвка ж жена слабе косе, или без косе ЦТР.
гуљaвко м слабић, јадник, бедник ЦТР.
гuљка ж погрд. мршава и ружна жена ЈС.
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гuљча м 1. ћосав човек; 2. превише ошишана особа СГС; 3. бедник, 
јадник ЦТР КЦ; гуљава особа Б; човек коме посао не иде од руке Тим.

гuнтав, -а, -о повређен, набрекао, отекао РПГ.
гунтoња м пеј. онај који има гу(н)ту (израслину на удовима, или на-

течен зглоб) КЦ.
гuњгав, -а, -о који стално нешто замера, приговара ЦТР.
гuрав, -а, -о особа кратког врата СГС.
гурељaв, -а, -о в. гурељив СГС.
гурељiв, -а, -о који је крмељив ТГ1 СГС [гураљ / гурељ – дрљине у 

оку].
гuрљав, -а, -о крмељива особа СГС.
гuрна ж в. подр. гурељива СГС.
гuрча м в. подр. гурељив СГС.
гускaра ж женско чељаде које чува гуске на пашњаку РПГ.
гuтав, -а, -о в. гурав СГС.
гuца м подсм. в. гурав СГС.
гuшав, -а, -о натекла врата, или натекле жлезде на врату КЦ РПГ.
гuшес, -та, -то гушав ЦТР.
гuшла ж 1. жена са струмом, гушава жена Грд; подр. гушава жена ЈС Л; 

2. фиг. жена која има повишен глас ЦТР.
гuшља м пеј. 1. гушав човек ЈС; 2. фиг. човек који има повишен глас ЦТР.
гuшљес, -та, -то гушав ЦТР.
гушoња м гушави човек Грд.
гьгрiца ж/м / гагрица фиг. шкртица ТПС [Гагрица је житни жижак, али и 

жижак који нагриза све зрнасте плодове пасуља, боба, леће].
гьдачљiв, -а, -о, голицав Б.
гьнsiл м ружна особа која застрашује својим изгледом РПГ.
гâнђало с гунђало Луж.
гьњгaч м загомиљач, онај ко упорно и успешно стиче иметак ЛР.
гâњћало с в. гьнђало ПГ.

Д
давијaр м сплеткарош Луж; особа која прави давију ТГ1.
давијaрка ж свађалица Л; она која прави давију, која потказује, која 

оптужује невиног ТГЗ.
дaда ж / дадка, датка сестра ПГ Л; старија сестра ТГ2; (у обраћању) 

старија женска особа (сестра, снаха, заова, јетрва) РПГ; старија жена 
уопште ЛР;

дaдица ж дем. и хип. од дада. – Кьд несьм тuј, ће те чuва дaдица ЦТР.
дaдичка ж дем. и хип. од дадица. – Што ме је почувaла дaдичка, и даньс 

тој пaнтим ЦТР.
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дaдка в. дада Л; хип. од дада Л.
далавeра м превртљивац, варалица ЦТР; непоуздан, превртљив човек 

Л.
далавeрка ж лажљивица, смутљивица ЦТР.
далавeрча м лажљивац, смутљивац ЦТР.
далавeрџија м оговарач, човек који шири разне (непожељне) гласо-

ве Л.
далeчан, -чна, -чно који је од далека ТГ1; стран, непознат РПГ К2.
дангuба ж/м ленштина, нерадник ЦТР; ленчуга Б ДМ.
дандогрuд м који је широких, раздрљених и маљавих груди РШГ.
даровiта ж девојка која има много свадбених дарова ТГ1.
дaтка в. дада ТГ2; дем. и хип. од дада ТГ2.
двокaт м адвокат ЦТР.
дебелгuз м човек велике стражњице ЛК Л ЦТР.
дебелгuза ж жена дебеле стражњице ЦТР.
дебелгузaн м дебелгуз човек ЦТР.
дебелдeр м / дебелдерин нерадник, готован, лењивац К.
дебелдeрин м нерадник ТПС.
дебелокoжас, -та, -то / дебелокожес неосетљив, немаран, бестидан 

ЦР1; који је дебеле коже, дебелокожац; неосетљив ТГ1 К.
дебелокoжес, -та, -то в. дебелокожас ТГ1.
дебeлоња м пеј. дебео човек ЦТР.
дебелообрaзас, -та, -то фиг. тврда образа, безобзиран, бестидан ЦР2.
дебелопrд, -а, -о фиг. лењивац, дебела и лења особа (онај који 

ленству је, једе и сито, ,,дебело“ прди) РПГ.
дебелопrдна ж в. дебелопрд РПГ.
дебелопрeдна ж лоша предиља, она која преде дебелу пређу РПГ.
дебелошiја м в. дебелошијес СГС.
дебелошiјес, -та, -то / дебелошијас особа јаког, дебелог врата СГС.
дебељaн м пеј. 1. дебела мушка особа ЦТР СГС; дебео човек или жена 

ДМ ЈС; дебео и незграпан човек К; 2. особа јаког, дебелог врата СГС, в. 
дебељана.

дебељaна ж дебела и незграпна жена К; жена јаког, дебелог врата 
СГС, в. дебељан.

дебељuша ж шаљ. дебеле, пуначка женска особа СГС.
дебељушaн м гојазан, дебео ЦР2.
дебељuшас, -та, -то в. дебељушан ЦР2.
дебељuшко м дебељко ЦР2.
дeбоња м човек који полако и опрезно хода ЈС [,,Дeба га (мачка 

миша) да га вaне“ = пази га, прати га].
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дeвер м 1. мужевљев брат Б; 2. учесник у сватовима, пратилац не-
весте РПГ; 3. фиг. полицајац [Вероватно – пратилац].

деверiца ж мајка или жена деверова Л.
деверiчан м деверичић, деверов син ЈС РПГ.
деверiчина ж деверова кћи ЦТР.
деверiчић м / деверичич деверов син Л ЦТР.
деверiчич м в. деверичић Б.
деверiчна ж деверова ћерка Б Л.
деверuша ж пратиља невесте на свадби К.
деверчe с 1. деверов син ЦТР; 2. хип. од девер ЦТР.
деветлiја м богат и срећан човек ЈС.
деветлiка ж богата и срећна жена ЈС.
девојaна ж девојка РПГ ЦТР.
девојжљaк м 1. девојчурак, девојчица, 2. зб. од девојћа ТГЗ.
девoјћа ж девојка Б П2.
девoјћа ж девојка Б РПГ ЦТР.
девојћaр м момак кога јако привлаче девојке Тим.
девoјче с 1. девојчица Б; девојка, особито млађа Л; 2. дем. и хип. од 

девојка; 3. женско дете ЦТР.
девојчeнце с дем. и хип. од девојче РПГ ЦТР ЈС ПГ.
девојчeтина ж аугм. и пеј. од девојка РПГ ЦТР.
девојчiна ж девојчура Тим.
девојчiште с аугм. и пеј. од девојка ЦТР; пеј. девојче Б П; девојчура, 

девојчурак Л РПГ.
девојчљaк ж аугм. и пеј. од девојче РПГ ЦТР.
девојчљaк м поодрасла девојчица, пеј. девојче ПГ РПГ; в. 

девојчурљак.
девојчuрак м (мн. девојчурaци и девојчuрци) дем. од девојка ЦТР.
девојчuрљак м дем. и пеј. од девојка ЦТР; пеј. девојчљак Л ПГ ЈС ЦР1 

РПГ.
девушљaк м в. девојчљак РПГ.
дегмeчас, -та, -то дежмекаст, здепаст ЦР1.
дeда м 1. очев или мајчин отац; 2. таст; 3. старија особа; 4. супруг 

(код старијих људи) Б ЦТР РПГ.
дедaса м/ж особа која по физичким или карактерним особинама 

личи на свог деду ПГ.
дeдичка м 1. (ситан) деда ЛР ПГ; 2. хип. од дедица ТГЗ; 3. стар и 

немоћан човек РПГ.
дедiште с аугм. и пеј. од деда ЦТР; пеј. од деда ЈС.



Недељко Богдановић66

дедoја м унук налик на деду ЛР РПГ.
дедoса м в. дедоја РПГ.
дедурaк м дедица Л.
дедурiна м чврст, отпоран деда Л.
дедuша м в. дедоса ПГ.
дедушaн м в. дедоја РПГ.
делбедeр м скитница, бескућник, нерадник ПГ РПГ.
делбедeрин в. делбедер РПГ.
делбедeрка ж нерадница, лењивица РПГ.
делi-акзлiја ж жена која по навици свакога саветује (сваком дели саве-

те) као да је недорастао П1.
делiбаша м најбољи јунак; заповедник једног одреда јунака ЈС.
делiја м одрасла особа у пуној снази РПГ.
дeмба м гојазан и нерадан човек ЈС.
дембедeљ м в. дембељ Л.
дембeл м готован, ленштина ЈС Л ЦТР РПГ.
денaч м онај ко дене сено у пластове и стогове Тим Б.
дерiкожа м човек који безобзирно искоришћава другога Б ДМ.
дерiште с пеј. дете ЦТР.
дерлe с пеј. од дете ЦТР.
дертлiја м онај који пати од дерта ЈС.
дертлiка ж в. дертлија ЈС.
деснaк м који се служи десницом, дешњак ЦТР РПГ СГС.
деснакiња ж / деснаћиња ж в. деснак СГС.
деснаћiња ж в. деснакиња СГС.
деснiк м човек који више ради десном руком, дешњак ЦР1.
деснокрaјка ж девојчица или девојка барјактарка која је са десне стране 

у обредној поворци краљица ЈС Тим.
деснорuк м в. дешњак СГС.
десњaк м в. деснак СГС.
детe с младо чељаде.
детeнце с хип. дете Л.
детињaк м / детишљак, детишњар, детињaр м дечак, младић дечје па-

мети ЦТР; дечак, дечак који тек што није постао момак ТГЗ К ЛГ ЈС; пеј. од 
дечак ПГ; одрасло дете Л.

детињaр м в. детињак. ЦТР
детињaс, -та, -то незрео, ко се понаша на начин недорасле деце ДМ.
детишљак м пеј. деран, балавац в. детињак РПГ.
детишљaр м дечак, деран, балавац, в. детишњак, в. детишњар ЦТР РШГ.
детишњaк м дечак, деран, балавац ЦТР РПГ.
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детишњaр м дечак, деран, балавац ЦТР.
детiште с аугм. и пеј. од дете ЦТР; дериште Л.
детљaк м в. детишљак РПГ.
детурјaк м в. детишњак РПГ.
детурљaк м в. детишљак РПГ.
детушљaк м в. детишљак РПГ.
детушљар м в. детишљак РПГ.
детушњaр м в. детишљак РПГ.
дечiште с пеј. од дете ПГ.
дечoр зб. деца, дечурлија ПГ.
дечурљaк м пеј. од дечак ПГ.
дешњaк м особа која се служи десном руком СГС К2.
дешњaка ж в. дешњак СГС
дешњакiња ж дешњаћиња в. дешњак СГС.
дешњаћiња ж. в. дешњак СГС.
дешњaча ж пеј. в. дешњак СГС [пеј. зато што се ово више односи на кра-

ву која је десна у запрези, али и због тога што особа ,,вуче на своју страну“].
дивдiк м неспретан, несналажљив човек Л.
дивјaк м дивљак Л; неука и нецивилизована особа Б РПГ.
дивљaк м диваљ, недружељубив човек ЦТР.
дигноглaвац м уображена особа РПГ.
дигноглaвес, -та, -то човек забачене главе ЛР; који је уображен, који гле-

да с висине на све око себе ТГ1 ЈС РПГ.
диклiја м наочит млад човек, лепотан ЦР2 Тим.
дiлбер м леп момак Л; пеј. младић, љубавник ЦТР; драган, супруг Тим 

РПГ.
дiлберка ж пеј. драга, драгана, љубавница ЦТР.
дiлберче с хип. дилбер Л.
дилeја м пеј. неозбиљан, ветропираст човек ЦТР.
дилимaнац м јуначина, херој, јак и одлучан мушкарац РПГ.
дилиндaка ж сеоска потркуша, ветропирка Тим РПГ.
дилиндiка ж каћиперка, млада жена која се претерано поноси својом 

лепотом Б.
дилиндaра ж трачара, оговарачица ПГ.
дилинтaра ж оговарача РПГ.
дiндушман м заклети непријатељ ЈС, диндушмaнин Тим.
дињaр м онај који воли диње Л.
длагњoвес, -та, -то особа са шпицастом главом СГС.
длагошiја м човек дуга врата ДМ; човек са дугом шијом ЛР; в. длагошија.
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длагошiјас, -та, -то / длагошијес, длгошијас, длгошијес особа са дугим 
вратом СГС.

длaкав, -а, -о / длакаив маљав, рутав СГС.
длакаiв, -а, -о длакав, рутав РПГ.
длгна ж шаљ. в. длгосава СГС.
длгњoвас, -та, -то / длгњовес особа са шпицастом главом СГС.
длгобрaзес, -та, -то који има издужене образе и уско лице РПГ СГС.
длговeчан, -чна, -чно дуговечан РПГ.
длгокoс, -а, -о дугачка, висока особа ПГ; човек са дугом косом Б СГС.
длгокрaкоња м пеј. дугонога особа СГС.
длгокрaћес, -та, -то дугонога особа СГС.
длгонoсас, -та, -то особа дуга носа СГС.
длгонoска ж в. длгонос СГС.
длгонoсоња м пеј. в. длгонос СГС.
длгообрaзит, -а, -о дигуљастих образа ЈС Тим.
длгорuкас, -та, -то / длгорућес дугорук Тим СГС.
длгорuћес, -та, -то в. длгорукас СГС.
длгoсав м шаљ. висока мршава мушка особа СГС.
длгoсава ж шаљ. в. длгосав СГС.
длгошiја/длгoшија в. длагошија СГС.
длгошiјас в. длагошијес СГС.
длгошiјес, -та, -то онај који је дуга врата ПГ СГС ТГЗ СГС.
длжан, -жна, -жно дужан. – Длжан до гuшу ТГ1.
дльгонoг, -а, -о особа дугих ногу СГС.
дльгообрaзес, -та, -то човек дужих образа ЛР.
добрiца ж/м ирон. неваљала особа. – Добрiца па нeма гдe, да ти не да 

бoг његoво добрo Б.
добрiчина м особа која не чини зло, а жели да помогне другоме ДМ Б.
добродuшан -шна, -шно добре душе, честит човек Б.
добродuшник м добричина, доброћудник, добра срца, добар ЦР2.
добродuшница ж жена (девојка) добре ћуди, питоме нарави ЦР2.
довaтљив, -а, -о склон крађи, лопов ЦР2.
довлeтан, -тна, -тно који има све, који живи у изобиљу ТГ1.
дoговоран, -рна, -рно разуман РПГ.
договорџiја м 1. онај који се нешто с неким договарао, утаначивао;

2. проводаџија. ЦТР.
договорџiка ж она која је нешто с неким уговарала, договарла, 

проводаџика ЦТР.
догрмaџија м столар ПГ.



69Антропографски речник југоисточне Србије

дoда ж в. дада ЛР; назив за старију сестру или старију жену уопште ПГ 
ЈС; сестра, рођака, жена П2.

дoдол м мушкарац у обреду додолица ЈС.
дoдолица ж 1. додола, учесница у додолама ЦТР; девојка у обичајној 

игри додола Б Луж ПГ РПГ; 2 . фиг. мокар, врло накисао (од кише) човек Б.
дoдолка в. додолица ПГ.
дoдуман, -мна, -мно сложан, сагласан, споразуман ПГ РПГ.
дозeмчес -та -то кратконог а широк човек П1; в. иземчес.
докламaн м готован, гребатор Тим.
доклемaн в. докламан Тим.
дoколан, -лна, -лно докон, беспослен ЦТР.
дoктур м лекар Б ПГ РПГ ЦТР.
дoктурица ж лекарка РПГ ЦТР.
дoктурка ж в. доктурица ЦТР Тим РПГ.
долапчiја м радознала особа, склона да нешто сазна и то искористи РПГ.
долeчан, -чна, -чно од далека, из далека ТГ1.
долњaк м човек из низије П1.
долњокрaјац м становник доњег дела села РПГ.
долњокрaјка ж в. долњокрајац РПГ.
домазльгџiја м сточар који оставља потомство само из свог запата РПГ.
домајћiн м домаћин ТГ1.
домајћiца ж домаћица ТГ1.
домaња ж домаћица Ш РПГ.
домаћiн м старешина домаћинства Б РПГ; супруг Б РПГ.
домачiн м домаћин ТГ1.
домaшан м в. домашањ ТПС.
домaшањ м / домашан, домашњи укућанин РПГ.
домашaр м онај који је одређен да буде старешина куће, в. домашњар 

РПГ.
домашарiца м домаћица, редуша РПГ.
домашњaр м онај ко се стара о кући ЦТР; човек који ради послове по 

кући; ако је више браће један је домашњар, један је печаловник – који иде у 
зараду, један је појатар – који чува овце и живи на појати Луж ПГ РПГ; син 
кога је отац одредио да брине о дому ЛР.

домашњaрка ж жена која се стара о кући ЦТР.
домашњaрче с дете које се стара о кући кад други нису ту ЦТР.
домишљaр м 1. човек који измишља, иноватор, који уме да осмисли алат-

ку или неки други уређај Б; 2. духовит, виспрен човек П1; досетљива особа 
Тим; особа вешта у игри речима РПГ.

домнiк м (добар и одговоран) домаћин ПГ.
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домодrжница ж жена, добра домаћица ТГ1.
донгoсан, -а, -о обележен ЛР [Има дангу на видном делу тела].
дорiстрашан, -шна, -шно врло велики, застрашујуће величине П1.
дoртула ж глупа, будаласта особа ЦТР.
дoсаџан, -џна, -џно досадан ЛР.
досeлац м досељеник, дошљак ПГ.
досeлћина ж досељеница ТГ1.
досeтко м онај који се досећа, извољева ЦТР.
досредoја м јешна особа, која може појести половину хлеба црепуљара 

Б РПГ.
достoјна (девојка) ж девојка за удају ЈС.
дoтка ж дем. и хип. од дода ТГЗ ЦТР.
доћuтоња м велики ћутљивац ЈС.
дочuвник м онај који чува некога за имање ТГ2.
дoшљак м фиг. просјак, в. прошљак ЦТР.
драsмaн м човек који има широка рамена СГС.
драгомaн м човек који окупља људе и води у печалбу; предводник, по-

средник, заступник ПГЈС; предрадник који је водио раднике у Влашку ТГ1 
Тим РПГ.

драгомaнин м в. драгоман Б.
драгuзина м задрт човек Б.
дрaмка ж особа која паничи Б.
драмлiја м онај који драми, паничар К.
драмосeрац м велика тврдица, циција Тим.
драмсuз м в. драмка ПГ.
драмсâз м тврдица, лош човек, баксуз ПГ.
дрaпља м онај који се много и грубо чеше ПГ.
дрaпна ж в. драпља.
дрвaр м онај који „бере“ дрва за огрев ЦТР.
дrвен, -а, -о 1. фиг. крут, усиљен у опхођењу; 2. фиг. покондирен ЦТР.
дрвендeда м крут човек, несналажљив ЦТР.
дрвендeљ м пеј. крут, покондирен човек ЦТР П1.
дрвендeљка ж пеј. покондирена жена ЦТР.
дрвеноглaв, -а, -о .тврдоглав, бандоглав ТГ2.
дрвењaк м човек крутог понашања ЦТР.
дrвењас, -та, -то фиг. дрвенаст, крут ЦТР; фиг. дрвенаст, несавитљив, 

крут (човек) К.
дрводeлац м дрводеља РПГ.
дrдавче с фиг. мало, ситно дете, в. џинџољак Грд.
дрдњaч м гунђало ДМ Тим.
дrдоњак м сићушан човек К.



71Антропографски речник југоисточне Србије

дрдорaн м пеј. особа која непрестано говори, блебеће СГС.
дрдорaна ж пеј. в. дрдоран СГС.
дрeкавац м 1. фиг. пеј. галамџија ЦТР СГС; 2. фиг. плачљиво дете ЦТР.
дрeмла ж дремљивица, в. дремка ЦТР.
дрeмља м / дремча, дремша дремљивац ЈС; дремча, онај који ваздан дре-

ма Б Луж; поспанко ЦТР.
дремљiвица ж жена која дрема ЦР1.
дремљiвко м човек који дрема ЦР1.
дремљuга ж дремљива особа К; в. дремча.
дрeмна ж в. дремља Б.
дремушaн м дремљивко Л.
дрeмча в. дремља Б Луж; онај што је стално поспан, поспанко ЦТР.
дрeмша в. дремља.
дrзгав, -а, -о плаховит К.
дрiпав, -а, -о онај ко хода у ритама, поцепан Б.
дрiпац м запуштена мушка особа ЦТР; неуредан човек К.
дрiпла ж жена дроњаве одеће, запуштена жена, дроњава женска особа 

РПГ ЦТР.
дрiпља ж мушкарац подеране, зарозане одеће, одрпанац РПГ ЦТР; онај 

ко немарно хода по блату па је често попрскан блатом Б.
дрiпча м в. дрипља ЦТР.
дрiпша м в. дрипља ЦТР.
дрiшав, -а, -о поцепан, подеран, у ритама ЦТР.
дрiшља м 1. шмокљан; упркос узрасту недорастао П1; 2. поцепана, не-

уредна, дрипава особа Б ДМ; запуштен, подеране одеће мушкарац ЦТР.
дрiшљав, -а, -о поцепан, распаран, у ритама ЦТР.
дrкало с престарела особа Л.
дrкаџија м пеј. човек без поверења ЦТР; човек у кога се нема поверења 

К.
дркeсина м пеј. стар човек, старац К.
дrљав, -а, -о особа с дрљавим очима Б; дрљав ЛР; крмељив, неумивен 

РПГ СГС.
дrљавко м онај који је дрљав ЈС.
дrљавштина ж/м дрљавац, човек дрљавих очију Луж СГС.
дрљaн м онај који има крмељиве очи РПГ.
дрљaча ж она која има дрље ЈС.
дrљив, -а, -о крмељив, неумивен ЦТР.
дrљка ж в. дрљача ЈС; неумивена, неуредна особа, в. мурдарка ЦТР.
дrљко м в. дрљавко ЈС.
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дrљна ж погрд. жена крмељивих очију СГС.
дrљча м дрљавко Л Тим СГС; неумивен, неуредан човек, в. мурдар ЦТР.
дрмaтор м човек на високом положају, на важном месту ЦТР.
дrмаџија м в. дрматор ЦТР; особа која има власт К.
дrнда1 ж/м особа која непрестано говори СГС.
дrнда2 ж запуштена аљкава жена Л.
дрндавeла ж млада женска особа која воли да се кинђури Б; курва РПГ.
дrндавчица ж она која игра дрндавку ТГ2.
дrндало с онај што лупета, закерало ЦТР; особа која лупета, која се не 

контролише у говору К.
дрндaљка ж пеј. висока и мршава женска особа ЈС.
дрндaр м онај који дрнда (чешља) вуну ПГ; вуновлачар Тим ЦТР.
дрндaрин м в. дрндар.
дрндaрка ж 1. жена дрндар; 2. дрндарева жена ПГ.
дrнкало с фиг. брбљивац; оговарача П1 РПГ.
дрнoсан, -сна, -сно несташан, немирко, задорица ЛР.
дrнћало с / дрњкало брбљивац ТГ1; онај који говори којешта ЈС.
дrњкало в. дрњћало ЈС; фиг. брбљивац, зановетало ЦТР.
дрoља ж прљава особа у ритама РПГ.
дрoљна ж курва Жл Тим; дроца ЦТР.
дрoљча м неуредан, запуштен мушкарац Тим.
дрoљша м в. дрољча Б.
дрoндав, -а, -о похабан, поцепан човек Луж.
дрoња м мушкарац раздрте одеће ЦТР; одрпанко РПГ.
дрoњав, -а, -о поцепан човек, човек у дроњама Луж РПГ; у ритама, у 

крпама, подеран ЦТР.
дрoњес, -та, -то поцепан, у дроњцима, в. дроњав ЦТР.
дрoњча м в. дроња. – Кој ли те па сьг рaздрпави, дрoњчо?! ЦТР; дроњав 

човек Луж РПГ, одрпанко ПГ1
дрoњча м .
дрoпав, -а, -о наквашен ДМ; прљав, блатњав ЦТР.
дрoпла ж неуредна, прљава женска особа ЦТР РПГ.
дрoпља ж/м неуредна, нечиста особа ЦТР; онај који се прља, прска при 

ходу ГТГ; в. дрипља.
дрoпљав, -а, -о онај са кога виси, неуредна и замазана особа К.
дропљiв, -а, -о 1. неуредан, прљав, замазан; 2. замазан балегом ЦТР.
дропљoсан, - а, -о пропао, посустао, малаксао ЦТР.
дрoпна ж прљава и поцепана особа РПГ.
дрoпча м неуредна, нечиста мушка особа ЦТР.
дрoца ж прљава жена ЈС; в. дроља.
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дrпав, -а, -о одрпан, дроњав, у ритама ЦТР; поцепан ЛР; одрпан, дроњав 
ПГ.

дрпaк м човек који носи поцепано одело ЦР2.
дrпла ж 1. она која је поцепана Л; 2. она која се стално чеше; ЦТР; одрпа-

ница, дроњава жена ЈС РПГ.
дrпља м 1. поцепана, дроњава мушка особа ПГ РПГ ЈС; поцепана, 

дроњава особа ТГ1; в. дрпав; 2. онај који се стално чеше ЦТР.
дrпна ж в. дрпља ПГ.
дrт, -а, -о стар Лж; стар и изнемогао ЈС РПГ; матор ПГ; престар П2; стар, 

изнемогао, дотрајао ЦТР; стар и мудар, искусан РПГ.
дrтав, -а, -о в. дрт ЈС; дрпав, поцепан Л; стар, изанђао, дотрајао ЦТР.
дртачaк, - чкa, -чкo прилично стар, доста стар ТГЗ.
дртељiна ж пеј. в. дртљак РПГ.
дртeтина ж пеј. в. дртљак РПГ.
дrтина м пеј. старкеља ЦТР; пеј. стар и изнемоћао човек ЈС Л ЦР2.
дrтла ж пеј. стара, изнемогла жена РПГ ЦТР.
дrтља м пеј. стар, изнемогао човек, в. дртина ЦТР; стар човек 

(подругљиво) Б Луж; старкеља ПГ.
дртљaк м пеј. в. дртља ЦТР; пеј. јако стара особа П1; старац, старкеља 

ПГ РПГ.
дртољiна ж пеј. в. дртљак РПГ.
дртoтина в. дртља Луж РПГ.
другaр м друг, пријатељ ПГ Л Тим РПГ.
другaрка ж супруга Б.
другaча ж другарица Б ПГ.
другaчка в. другача ПГ; хип. другарица Б.
другосeлац м човек из другог села ЛР Тим РПГ.
другосeлка ж в. другоселац Б Тим РПГ.
другострaнац м в. другоселац Тим.
другострaнчанка ж в. другоселац Тим.
дрuљна ж в. друсна СГС.
дрuсла ж в. друсна Л; жена једрих облина, дунда ЦТР.
дрuсна ж 1. снажна и крупна жена Б ЦР1 СГС; дебела и незграпна, а не-

марна и аљкава жена ПГ РПГ; једра, развијена, снажна ЦТР; 2. пожељна 
жена РПГ.

друствeн, -а, -о друштвен, који воли друштво ДМ.
дрuшка ж другарица Б Луж ПГ ТГ1 ЈС РПГ; другарица ЦТР.
дрuшкан м друг ЦТР.
дrцко м онај који је дрчан ДМ.
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дrчан, -чна, -чно халапљив, јешан Луж ПГ ТГ1 РПГ; халапљив, ненасит, 
облапоран, лаком ЦТР.

дrчко м в. дрчник Л; онај ко је дрчан ЦТР.
дrчла ж незасита, похлепна жена ЦТР; она која је похлепна на јело ЈС.
дrчља м незасит, похлепан, халапљив мушкарац ЦТР; онај који је 

халапљив на јело, халапљивац ПГ ЈС РПГ.
дрчљiв, -а, -о халапљив, незасит, похлепан ЦТР.
дрчљiвка ж в. дрчла ЦТР.
дрчљiвко м в. дрчља ЦТР.
дrчна ж дрчна особа ПГ РПГ.
дрчнiк м 1. јешан Луж ПГ; халапљив, похлепник Л; 2. насртљив Б Тим 

РПГ; ненасита, халапљива мушка особа ЦТР; халапљив и безобзиран човек 
при јелу и пићу П1.

дрчнiца ж в. дрчла. – И мeне еднuш спoпаде тај дрчнiца ЦТР.
дрчничe с халапљиво дете ЦТР.
дрчногuз м вулг. прождрљивац; онај који је похлепан на јело ЈС.
дрчногuза ж в. дрчногуз ЈС.
дувaндер м жарг. надмена особа, пуваџија, онај ко се прави много важан 

Тим.
дуванџiја м пушач ЦТР.
дуванџiка ж жена пушач ЦТР.
дуганџiја м дугајлија Л.
дугањџiја м ковач ЦТР.
дугiнац м дугајлија Л.
дугмечaс, -та, -то дежмекаст ЦР1.
дугмеџiја м занатлија за дугмад Л.
дугобрaзес, -та, -то човек са шпицастом главом, и дугим образима СГС.
дугокрaк, -а, -о особа са дугим ногама СГС.
дугошiја м особа дуга врата СГС.
дугошiјас, -та, -то К.
дугошијaн м шаљ. в. дугошија СГС.
дугошiка ж в. дугошија СГС.
дудуклiја м онај који свира у дудук; фиг. глупак ПГ; фиг. пијаница [коме 

је стално дудук (флаша) под носом] ЦТР; онај ко прави свирале Тим.
дудулe с невеста у обреду додола, главна додолица РПГ.
дудулeја м глупак РПГ.
дудулејћа ж в. додолица Луж РПГ.
дудурaн м главуран, тврдоглавко ЦТР.
дудучaр м свирач у дудук ПГ Тим.
дујовiт -та -то срдљив П1.
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дулумџiја м народни земљомер, који мери земљу на дулуме ЈС Тим.
дuмкиња ж нероткиња Тим.
дuнда ж дебељушкаста, пунија особа ББП; дебељуша, пуначка девојчица 

ЦР1.
дuндас, -та, -то ж пуначак ЦР1.
дuндес, -та, -то пуначак, буцмаст ЦТР ТГ1.
дuндоња м дебео мушкарац ЦТР.
дuндоша ж дебељушкаста женска особа Тим.
дундулaча ж пеј. гојазна женска особа Тим.
дундулe с дебељушкасто, бутрасто дете Л.
дундулeнце с в. дундуле Л.
дuнђер м старински зидар и тесар уједно ЈС Тим; зидар, грађевинар ЦТР.
дунђeрин м зидар, грађевинар, печалбар ЦТР; мајстор грађевинар Жл; 

зидар ПГ.
дунђeрка ж печалбарка ЦТР.
дунђeрче с печалбарче ЦТР
дунiветар м непоуздана и нестална особа; ЈС; превртљивац ЦТР.
дуновaт, -а, -о ватрен, напрасит ГЛ.
дuнстер м незналица ЦТР.
дуовiт, -а, -о напрасит, дурљив, склон љутњи ПГ; духовит К [Духовит је 

овде у смислу ,,својевољан“, подобан духу, неухватљив.].
дупaн м онај који има велику стражњицу ЦТР К СГС.
дупaна ж в. дупан К.
дупaс, -та, -то / дупат особа широке задњице СГС.
дупaт, -а, -о в. дупас СГС.
дупеглaвац м глупак ЦТР.
дuпес, -та, -то који има велику стражњицу РПГ.
дупетaра ж глупа женска особа са великом стражњицом РПГ.
дупља м пеј. в. дупас СГС.
дупна ж в. дупас СГС.
дuпоња м / дупoња пеј. в. дупас СГС.
дuпоша м/ж особа с великом стражњицом Б Тим.
дuпча м в. дупас СГС.
дuпша м в. дупас СГС.
дурдевoјка ж најлепша девојка, лепотица ЦТР.
дuрла ж особа која се лако љути, дурлеста особа Луж ЈС Тим; срдита, 

љутита женска особа ЦТР.
дuрлав, -а, -о особа која има напућене усне РПГ.
дурлапiт, -а, -о прек, нагао ЈС.
дuрлес, -та, -то љутит, срдит ЦТР; особа са великим образима и уснама 

Луж.



Недељко Богдановић76

дурлiкапа м/ж срдљива особа РПГ.
дурлiт, -а, -о срдљив, онај који се лако расрди РПГ.
дuрлоња м срдит, љутит мушкарац ЦТР Тим.
дuрља м онај ко се стално дури, љути Б.
дuрљав, -а, -о намћораст Л.
дuрма м човек дебелих, надувених образа СГС [ понекад и зло куче, које 

се лако љути, понесе име Дурма, в. дурлес].
дuрмес, -та, -то 1. који је космат, длакав, гргураве косе; буцмаст ТГ1;

2. човек широких образа СГС.
дурновaт, -а, -о ћудљив, махнит ЈС.
дурoња м онај који се често љути ЈС. 
дuрча м 1. буца ЈС; 2. онај који се лако разљути Б [који се дури].
дuрчас, -та, -то који је пуначких образа ЈС.
дустабaн м особа са равним табанима СГС.
дустабанлiја м в. дустабан СГС.
дустобaн м човек с равним табанима Грд.
дућанџiја м трговац (који држи дућан) Л.
душa ж фиг. особа, јединка ЦТР.
душевaдник м зао, немилосрдан човек, спреман човеку и ,,душу да из-

вади“ ПГ; бездушник, крвопија РПГ Л.
душeван, -вна, -вно осећајан, који има срца ЦТР.
душевaтка ж в. душевадник РШГ.
душмaн м / дuшманин м 1. зао, пакостан човек РПГ ЦТР Б ПГ; 2. велики 

непријатељ ЈС Л; непријатељ, крвник ЦТР.
душмaнин м в. душман Б.
душманiт, -а, -о злобан, пакостан ЦР1 Тим РПГ.
душмaнка ж жена душман ТГ1; зла, пакосна, злобна жена РПГ ЦТР.
душмaнче с дем. од душман ЈС; дете непријатељ ЦТР.
душовaдник м пеј. зао, опасан човек, в. душевадник ЦТР; убојица, 

крвопија Ш.
душовaдница ж бездушна, зла, злобна и немилосрдна женска особа К 

Тим; жена тешке нарави ЦТР.
дuшован, -вна, -вно осећајан, племенит, душеван ЦТР.
душовaтка ж в. душовадница Тим.
душокaп м в. душокапник Тим.
душокaпник м човек с душом у носу, самртник Тим [Онај коме душа већ 

искапљује, који ће ускоро скапати.].
дьнгuба м беспосличар РПГ.
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Ђ
ђaвол м фиг. несташна, враголаста особа ЦТР; шаљивџија РПГ.
ђаволaк м фиг. мангуп, ђаволчић ЦТР.
ђаволeс, -та, то враголаст, ђаволаст РПГ ЦТР КЦ.
ђаволeсан, -сна, -сно враголаст, ђаволес РПГ ЦР1.
ђаволeсник м несташко, обешењак, враголан ТГ1.
ђaвол-женa ж препреденка, враголанка ЛГ.
ђаволiнка ж хип. ђаволица КЦ.
ђаволiт, -а, -о ђаволаст ПГ Л РПГ.
ђаволiца ж фиг. враголаста женска особа КЦ.
ђaволче с фиг. враголасто, ђаволaсто дете ЦТР.
ђaк м ученик КЦ.
ђaче с / ђачe хип. ученик Б КЦ.
ђелeш ћелавко Грд.
ђелiптер м гилиптер, мангуп Тим.
ђeнгав, -а, -о хром (генгав) Тим.
ђeџа в. геџа.
ђибaвштина м лења особа Тим.
ђибaничар м онај који воли гибаницу ТГЗ.
ђибаничaрка ж в. ђибаничар Тим.
ђидiја м 1. јунак, делија ЦТР; 2. млада, снажна, храбра и лепа особа РПГ.
ђiздав, -а, -о гиздав који је накићен, украшен, гиздав ТГ1 КЦ.
ђиздавeла ж шаљ. в. ђиздав КЦ.
ђiздавко м кицош ТГ1 РПГ. 
ђiлкав, -а, -о голицав, гилкав ДМ.
ђiлкош м пеј. мангуп РПГ ЦТР.
ђимиџiја м лађар Тим.
ђoкалија м црномањаст човек ЈС Тим.
ђокалiјћа ж в. ђокалика Тим.
ђoкалика ж црнка ЈС.
ђокuша ж црномањаста девојка ЈС.
ђубриштaрка ж фиг. прљава жена; оговарача П1 [Ђубриштарка, у Б 

буњиштарка је већа корпа од врбова прућа која служи да се њоме износи 
ђубре.].

ђубрoсан, -а, -о запуштен, прљав ЦТР.
ђувеглiја м младожења, момак ТГ1 Л. ЦТР.
ђувендiја ж раскалашна жена ТГ1; жена слободног понашања ЈС.
ђувендiка ж хип. од ђувендијаТГ1.
ђувендiче с дем. од ђувендија ЈС.
ђувечaр м 1. онај који воли јело у ђувечу; 2. прождрљивац ЈС; похлепан, 

грамзив на јело и пиће ЦТР КЦ; 3. особа која воли да једе на туђ рачун РПГ.
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ђувечлiја м в. ђувечар ЦТР.
ђуђумaча ж пеј. в. ђумес СГС.
ђуздeл непром. леп, красан ТГ1 РПГ [постоји пословица: ,,Ђуздeл-

девoјћа – смрдел-невeста!“].
ђузeл непром. леп, красан ЈС.
ђузелiја м леп, лепотан ЈС.
ђузелiка ж лепотица ЈС.
ђузелiче с дем. од ђузелика ЈС.
ђuзла ж пеј. она која воли да се гизда, да се украшава КЦ.
ђузлoња м прек. онај који воли да се кити, да се украшава КЦ.
ђuкљав, -а, -о особа са пуним уснама СГС.
ђuма ж в. ђумес СГС.
ђuмес, -та, -то особа бујне косе СГС [ђумка је прамен бујне вуне на челу 

овце].
ђuмка ж. в. ђумес СГС.
ђuмна ж пеј. в. ђуместа СГС.
ђумрукџiја м цариник РПГ.
ђuмча м пеј. в. ђумес СГС.
ђuнђа ж лепа, угледна девојка Л.
ђусe с угојена особа КЦ.
ђусiште м погрд. претерано угојена особа КЦ.

Е
ебанџiја м странац, несродник ЛГ.
ебанџiка ж особа туђег рода, снаша ЛГ.
eбац м јебац ЦТР.
ебивeтар м неозбиљна, лакомислена особа ЦТР.
ебивeтроња м в. ебиветар ЦТР.
евтiкав, -а, -о онај ко болује од туберкулозе Б.
евтiкавштина ж/м пеј. болесник од туберкулозе Б.
евтiкљав, -а, -о в. евтикав Б.
евтiкљавштина ж/м в. пеј. евтикавштина Б.
евтикљiвка ж она која је оболела од туберкулозе (јевтике) ЦТР.
евтикљiвко м в. евтикљавка ЦТР.
евтикљiвча м в. евтикљивко ЦТР.
евтiчав, -а, -о који има евтику, који је туберкулозан ТГ1.
едiнац м јединац ТГ1 ЦТР Тим.
единiк м јединац Тим.
единiца ж једина кћи ЦТР ТГ1.
едногoдац м (мн. едногoци) 1. који има једну годину; 2. рођен исте годи-

не, врсник зaедно ЦТР Б К ТГ1.
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еднодaнци м мн. рођени истог датума (дана) у години Б ЦТР [Нисмо чули 
облик за једну.].

еднодâнчичи в. едноданци Тим.
еднопaес, -то 1. с једним тестисом; 2. фиг. ударен, није у реду ЦТР.
еднорuпци они који имају интимне односе са истом женом Тим.
езичaна ж жена која много и свашта говори, која има дугачак језик ТГ1.
езичaра ж језичара ЦТР.
езичaрка ж в. езичара ЦТР; она која свашта прича К.
езичaт, -а, -о брбљивац К.
екмеџiја м пекар Л.
eлац м јелац, особа која много једе Тим.
елсâз м размаженко Л.
ербaп м вешт и сналажљив човек ЈС ЦТР.
ербaпка ж вешта и сналажљива жена ЈС ЦТР.
ербаплiја м в. ербап ЈС.
ергeн м момак Л.
есапчiја м милосрдан човек Л.
есафлiја м душеван човек Л.
еснавлiја м 1. члан свога еснафа; 2. власник занатске радње; 3. угледан 

грађанин ПГ РПГ.
еснaв-човeк м занатлија који је члан свога еснафа, цењен и угледан 

грађанин ПГ.
етrва ж јетрва К ЦТР.
етrвица ж дем. од етрва ТГЗ.
ећiм м видар, онај који лечи биљем Тим.
eцкоња м онај који замуцкује у говору ЦТР.
eшан, -шна, -шно јешан ЦТР.
ешeк м фиг. враголаст човек ПГ, неваљалац ЈС [ешек-сој ,,магарећи род; 

ђаволаст човек“].
ешекчiја м онај који преноси дрва и робу магарцем; онај који гаји ма-

гарце ЈС.
ешнiк м онај који има потребу много да једе, јешник ЦТР.
ешнiца ж / eшница она која има потребу да пуно једе ЦТР.

Ж
жaба ж 1. в. жабац Н; 2. подр. ситна и неугледна женска особа Б.
жабaр м особа која се игра жабама, особа која једе жабе РПГ.
жaбац м фиг. и шаљ. беба која је стално мокра јер се често упишава Н.
жaлан, -лна, -лно жалостан, тужан ЦТР; онај ко је у жалости Б, ожалошћен 

ЛР.
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жaлосан, -сна, -сно жалостан ЦТР; Б.
жалостiван, -вна, -вно сажаљив, преосетљив, милосрдан РПГ ЦТР; жа-

лостив, који се лако расплаче ТГ1.
жaпче с в. жабац Н.
жaроња м крупан румен човек Л.
жaца м жарг. милиционер ЦТР.
жвaкав, -а, -о изгужван ЦТР.
жвaкла ж пеј. она која стално нешто жваће ЦТР.
жвaкља м 1. човек који стално нешто жваће ЛР РПГ; 2. онај који трућа, 

говори којештарије ПГ; 3. изгужван ЦТР.
жвaкна ж 1. жена која стално нешто жваће, премеће по устима РПГ;

2. она која говори бесмислице ПГ; 3. она која носи изгужвану одећу (Ко да 
су ју краве жвакале!) Б.

жвакuља ж в. жвакна ПГ.
жвaлча м пеј. онај који баљезга ЦТР.
жвaњкало м пеј. човек који говори којешта ЈС, фиг. брбљивац ЦТР.
жвaњћало с брбљивац; клеветник Ш Тим РПГ.
жвоњâк м фиг. закржљало чељаде П1.
жгадурiја ж/м лош, гадан човек, в. гадурија ЦТР.
жгeпче с фиг. пеј. дете ЦТР.
жгoља м жгољавко, мршавко П1.
жгoљав, -а, -о мршав, кржљав, неразвијен К СГС Луж; који је жгољав, 

који је закржљао ТГ1; испијен ЛР.
жгoљна ж пеј. в. жгољав СГС.
жгoљча м жгољава особа Б ЦТР.
жгрaпав, -а, -о особа која хода крупним корацима [који жграпа кад хода] 

СГС.
жгрaпало с в. пеј. жграпав СГС.
жграпaн м пеј. в. жграпав СГС.
жгрaпља м пеј. в. жграпав СГС.
жгрaпна ж пеј. в. жграпав.
жгрaпоња м пеј. в. жграпав СГС.
ждrљав, -а, -о који је крмељивих, водњикавих очију ТГ1 СГС.
ждrљна ж пеј. в. ждрљав СГС.
ждrљча м особа водњикавих, крмељивих очију; плачљива особа; не на-

рочито бистра особа ТГ1.
ждrљча м пеј. в. ждрљав СГС.
ждрoкља м пијандура Тим.
жедноцрeвац м човек који пије много воде ЈС.
жeна дrта ж шаљ. лукава особа, преварант; досетљива особа РПГ.
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женa ж женска особа, старија од узраста девојчице Б.
женетeрина ж аугм. пеј. од жена РПГ.
женетiна ж аугм. и пеј. од жена Б РПГ ЦТР; пеј. и аугм. од жена Жл.
женетoр м скуп жена РПГ.
женiца ж 1. ситнија жена; 2. хип. од жена Б ЛР.
женiште с пеј. од жена ЦТР; пеј. жена Б ЈС.
женкaр м женскарош ТГ1ЈС ДМ.
женскaр м женскарош ЦТР; женскарош К РПГ.
женскaћ м пеј. женско дете, девојка ЦТР.
женскокoз пеј. двополан мушкарац, мушкарац с особинама жене, 

сметењак ЛР Тим.
жентурaча ж аугм. од жена, погрд. женетина ЦР2 РПГ; пеј. од жена ЦТР.
женчe с дем. и хип. од жена ЛР Тим ЦТР.
женчiште в. жениште ЛГ.
жeнштина ж жена уопште Б ТГ1 Луж; пеј. жена ПГ; ж аугм. и пеј. од 

жена, женетина ЦТР;
женштинa ж зб. им. женскадија, жене ЦТР.
женштoр зб. пеј. женски свет, жене ПГ РПГ.
женâц м 1. жена која се намеће умом, промишљеношћу, заповедањем 

РПГ; 2. врло лепа и пожељна млада жена РПГ.
жењaк м младожења Л.
жeњат, -а, -о жењен ЈС.
жeњен, -а, -о ожењен / удата РПГ [За девојку, ћерку такође се, поред 

,,одадена“ каже и ,,жењена!].
жeњет, -а, -о в. жењат ЈС.
жетвaр м 1. жетелац Б РПГ; 2. в. жетварка ЦТР РПГ.
жетвaрка ж жена жетелац ЦТР; жетелица ЈС; жена која жање ЦР2.
живодeрник м онај који воли да мучи животиње, живодер ПГ Тим 

РПГ.
живодeрњак м в. живодерник РПГ.
живојeдник м крволок; човек који наноси зло људима ЈС.
живопiсац м сликар уметник, цртач Б К2.
животњaк м уметник Л.
жiроња м угојен човек Л.
ж›тна ж болешљива жена; она која је бледа у лицу П1 РПГ.
жљeбав, -а, -о 1. плачљиво (дете) ЦР1; 2. искривљених усана, 

жьмбав, ДМ СГС [Жљебине – десни у устима. При плачу се искриве 
уста, плачљивко се, у ствари жљеби! Кревељи се.]

жљeбавац м погрд. плачљиво мушко дете, плачљивко.
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жљeбавица ж погрд. плачљивица ЦР1.
жљебaча ж жена којој се при говору виде десни Тим.
жљебe с в. жљебавац ЦР1.
жљебна ж 1. жена која се кревељи, прави гримасе уснама РПГ СГС; 

2. размажена, цмиздрава женска особа ПГ.
жљебурaн м пеј. в. жљебурат СГС.
жљебурaна ж жена кривих уста Б.
жљебурaт, -а, -о човек са великим устима СГС.
жљeпка ж в. жљебуља ЦТР.
жљeпча м в. жљебан ЦТР СГС.
жљепчe с дете које се стално цери ЦТР; жљeпче с мало размажено дете 

које се кревељи ПГ ЦР1.
жмiкла ж она која намигује, намигуша ЦТР.
жмiкља м жмурава особа Жл РПГ; онај који намигује ЦТР; особа сит-

них, жмиравих очију СГС.
жмiкна ж поспана, лења жена К.
жмiркав -а, -а жмиркав, зрикав, болесних очију П2.
жмiрко м особа ситних, жмуравих очију СГС.
жмiрна ж в. жмирко СГС.
жмiрча м пеј. в. жмирко СГС.
жмuкав, -а, -о полузатворених (и крмељивих) очију; прљав, лењ и не-

умивен П1; човек чије се очи једва виде ЛР РПГ; поспан, лењ ЦТР; човек 
који гледа као да жмури ДМ.

жмукaн м пеј. поспанко, лењивац ЦТР.
жмuкла ж пеј. лењивица, тутубанка ЦТР.
жмuкља м пеј. лењивац, поспанко, тутубан ЦТР.
жмuра м пеј. в. жмурав СГС.
жмuрав1, -а, -о особа која као да гледа полузатворених очију СГС.
жмuрав2, -а, -о особа крмељивих очију ТГЗ.
жмuравштина ж 1. погрд. особа која гледа полуотворених очију;

2. лена стално поспана особа ТГЗ.
жмурaн м в. жмукља ЦТР.
жмурaч м онај који жмури у игри жмурaка ЦТР.
жмuрко м пеј. онај који жмирка ЈС.
жмuрла1 ж в. жмукла ЦТР.
жмuрла2 ж пеј. она која жмирка ЈС.
жмuрна ж пеј. в. жмурав СГС.
жмuрна ж стално поспана особа ТГЗ.
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жмuрча м онај који гледа полуотворених очију, који има повучен по-
глед, лена особа, стално поспана особа ТГ3; пеј. в. жмукља ЦТР, жмурав 
СГС.

жoљав, -а, -о мршав, неухрањен, испијен у лицу ТПС.
жuја ж шаљ. плавуша СГС.
жuјка ж в. жуја СГС.
жuљав, -а, -о 1. фиг. чврст, жилав, јак, незгодан човек ЦТР; 2. превише 

мршав ЈС.
жuљавче с слабуњаво дете ЈС.
жуљaн м пеј. мршав и слаб човек ЈС.
жuљко м в. жуљан ЈС.
жuљна ж пеј. в. жуљча СГС.
жuљча м 1. пеј. особа са пуним уснама СГС; 2. пеј. замлаћена, банална 

особа ЦТР К.
жутaјка ж ирон. неугледна, пожутела жена Л; плавокоса жена, пла-

вуша СГС.
жутaрка ж пеј. плавуша СГС.
жутарâц м пеј. мушкарац жуте браде СГС.
жuти м чест надимак плавокосе мушке особе СГС.
жuтко м слабуњав мушкарац жућкастог, испијеног лица ЈС РПГ; бле-

до, болешљиво дете ЦТР.
жuтла ж в. жутајка Л ЈС.
жутобрaдоња м пеј. особа жуте браде СГС.
жутобrкоња м пеј. мушкарац жутих бркова СГС.
жутопuп, -а, -о особа која има жут тен СГС.
жuћа м пеј. плавушан, особа жуте (плаве) косе СГС.
жuћес, -та, -то особа плаве косе СГС.
жuћка ж в. пеј. жутарка СГС.
жuћко м (детету) плавушан СГС.
жâмба ж 1. женска особа кривих уста РПГ; 2. женска особа која прави 

подругљиве гримасе РПГ, в. жâмбавица РПГ.
жâмбав, -а, -о човек са искривљеним уснама ЛР ТПС; рохав човек, шкро-

фулозан Б.
жâмбавица ж женска особа кривих уста ПГ РПГ.
жьмбiл м пеј. кривоуст мушкарац РПГ.
жьмбoљ м 1. пеј. особа излобличених уста РПГ; 2. особа која се 

подругљиво кревељи РПГ
З

забaјан, -а, -о зачаран, заштићен чарима од нечастивих сила РПГ.
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забакљiв, -а, -о тврдоглав ,,као мазга“ Тим.
забиглoсан, -а, -о занесен у нешто, обично безначајно Тим.
заблесaвен, -а, -о ћакнут; фиг. замајан, залуђен, заблесављен РПГ.
заборaљак м онај ко често заборавља, забораван К2.
забушaнт м онај ко избегава посао, који подваљује у послу К2.
завалiја м 1. јадник, бедник; несрећник, особа за сажалевање Б ТПС 2. 

несигурна особа, која се увек од нечега устручава Б РПГ.
завалiћа м хип. и дем. од завалија РПГ.
завaтен, -а, -о фиг. верена (девојка) ЦТР.
зaвидан, -дна, -дно завидљив ЦТР.
завидoјла ж пеј. завидљивица Тим.
завизџiја м особа која сваком завиди ТПС.
зaводница ж жена која њише куковима док хода СГС.
завrзан, -а, -о фиг. ћутљив ЦТР РПГ, сметен ТПС.
завртoтина ж замајан човек ЦТР.
завuт м замлата; мушка особа са женским особинама и интересовањима 

РПГ.
завuтнут, -а, -о м ћакнут, незрео РПГ.
завuтњак м пеј. в. завутнут РПГ.
завутoја м в. завутњак РПГ.
загађaло ж зановетало ЦТР.
заглaвка м фиг. онај који воли да се у све меша Б.
заглoџговно с онај ко се непрестано задиркује, насртљивац Б.
загoдена (девојка) ж верена девојка, испрошеница РПГ.
загuлен, -а, -о фиг. тврдоглав, блесав, незгодан ЦТР.
загуљaн м задрта особа, в. загуљара ЦТР.
загуљaра м недотупавна, задрта особа, будала ЦТР.
загuљен -а, -о, в. загулен ЦТР.
загuљес, -та, -то задрт, недотупаван.
загуљoтина м в. загуљара ЦТР.
задиргuза м онај што друге задиркује, изазива ЦТР.
задиркoја м онај који задиркује друге ЦТР.
задирџiја м изазивач сукоба, онај ко воли да се задиркује РПГ.
задојaљћа ж жена која прво задоји новорођенче (док мајка још нема мле-

ка) Тим.
задoрица м онај ко друге стално дира, кавгаџија Б ЦТР; у Тим зaдорица.
задoрко м в. задорица Тим.
задoрљив, -а, -о особина онога који изазива свађу ЦТР.
задорџiја м задор, онај ко се задиркује ЦТР.
зaдржан, -жна, -жно силан, јак, леп, сигуран Б РПГ.
задрибaнда м задрт човек ЦТР.
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зaдрт, -а, -о недоговоран, недопустиво упоран (а није у праву) Б.
задурлiја м човек надута, натечена лица Грд.
заeбан, -а, -о незгодан, в. зајебан ЦТР.
заебaнт м онај који воли да се шали ЦТР.
заeцко м особа која замуцкује СГС.
заецкoја м онај који замуцкује при говору ЦТР СГС.
зажuљен, -а, -о в. загуљен ЦТР.
зажуљoтина м в. загуљотина ЦТР.
заѕвeрен, -а, -о збуњен ЦТР.
заiдљив, -а, -о заједљив, који подстиче свађу РПГ.
зајeбан, -а, -о незгодан, лош, зао ЦТР.
зајебaнт м спадало, преварант Тим.
зајецкoја м онај који зајецкује, муцавац ЦТР.
зајчaр м ловац на зечеве Тим.
закасaл, -а, -о пропао, онај који је претпео неку несрећу или неку штету, 

коме не иде посао Б.
закaсан, -а, -о намучен, јадан ЦТР.
закасoтина м фиг. лош човек ЦТР; особа која је ударила неком странпу-

тицом Тим.
закaчен, -а, -о 1. фиг. болестан, паралисан; 2. ћакнут РПГ.
закачoја м кавгаџија, онај ко се стално с неким качи ЦТР.
закачoљак м кавгаџија ЦТР.
закачoљка ж онај ко се с неким качи ЦТР.
закачoтина ж свадљив, прек човек ЦТР.
закeцан, -а, -о незгодан, лош. ЦТР.
заковрдaн мушко зановетало Тим.
заковрдaна ж женско зановетало Тим.
законiт, -а, -о човек од реда, принципијелан Коп.
закркљoтина ж/м шаљ. особа која стално кашље и хрче КЦ.
закркoја м зановетало, приговарач Тим.
закрпoја м онај ко крпи или ко је окрпљен КЦ.
закрцaло с гунђало, крцуга Тим.
закршoтина ж/м задрта особа; ленчуга Тим.
закuкан, -а, -о особа која је с пролећа чула кукавицу наште срца КЦ.
заламaч м пеј. човек похлепан на богатство Тим.
зaлва ж заова, деверова жена ЦТР.
залвe с дем. и хип. од залва ЦТР.
залвичe с дем. и хип. од залва ЦТР.
залвiчина ж заовина кћи ЦТР.
залепaес, -та, -то замлаћен ЦТР.
залепaјка ж/м замлата ЦТР.
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зализaн м особа која воли да му коса увек буде зализана СГС.
залiзан, -а, -о онај који има зализану косу СГС.
зализaна ж в. зализaн СГС.
зализoја м пеј. в. зализан ЦТР.
зализoтина ж аугм. и пеј. од зализоја ЦТР.
залiсен, -а, -о обележен светлим праменом косе КЦ СГС.
залисoтина ж/м погрд. залисен КЦ.
залитaљка м/ж особа која облеће око некога или нечега.
залитaч м 1. онај што облеће око нечега или некога ЦТР; 2. онај што 

опслужује, облеће око некога ЦТР; 3. потрчко Б Тим.
залитaч м фиг. онај ко замуцкује у говору КЦ [У Бучуму залитач је и пар-

че меке кожице у систему дуваљке на гајдама, које као клапна прилегне на 
цев и не даје да ваздух излази из мешине.].

залитoтина ж аугм. и пеј. од залитоја, сметало ЦТР.
залiшен, -а, -о в. залисен СГС.
залuван, -а, -о занесен, заглупљен Тим.
залувoсан, -а, -о ошамућен Тим.
залuдањ, -дња, -дњо беспослен, или онај ко ради без вајде КЦ.
залuден, -а, -о залуђен, пометен од батина КЦ.
залудњaр м беспосличар, докон човек ЦТР.
залuдњичар м беспослен човек КЦ.
залuдњичарка ж беспослена жена КЦ.
залuђан, -ђна, -ђно беспослен, залудан КЦ ЦТР..
залuђничарка ж в. залудњичарка КЦ.
залuжен, -а, -о упрљан блатом КЦ.
залупaјка ж/м будала, глупавко Грд Тим; замлата, будала ЦТР.
залупaјко м глупак Тим.
заљuпен, -а, -о глуп, лоше нарави КЦ.
замaан, -а, -о фиг. замајан, ћакнут РПГ.
замавoтина ж замајан човек ЦТР.
замазoтина ж м погрд. запрљана особа КЦ.
замaјан, -а, -о ударен, занесен, будаласт ЦТР Тим.
замaјен, -а, -о замајан, занесен, будаласт КЦ ЦТР.
замајoсан, -а, -о пеј. в. замајан Тим.
замајoтина ж/м погрд. замајан човек КЦ ЦТР.
замaнтан, -тна, -тно заблесављен Тим.
замeрљив, -а, -о прек, директан у опхођењу, уочљив Б РПГ.
зaмлата м/ж ћакнута особа ЦТР РПГ.
замлатeја м в. замлатоја РПГ.
замлaтен, -а, -о ћакнут, ударен, замлаћен ЦТР.
замлaтњак м пеј. замлата Тим.
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замлатoја м онај који је ћакнут, в. замлатотина РПГ ЦТР.
замлатoтина ж/м аугм. од замлата, онај који је ћакнут ЦТР.
замлaћен, -а, -о ћакнут, в. замлатен ЦТР.
замлaчен, -а, -о в. замлачен РПГ.
замуцко м особа која замуцкује СГС.
занeсен, -а, -о фиг. ћакнут РПГ.
занесењaк м замлаћен, ћакнут, нереалан човек, замлата, фантаста Б.
занесoтина ж/м пеј. занесењак Тим РПГ.
зановeтало с онај ко зановета, в. пањкало ЦТР.
заoрљив, -а, -о онај који зановета, извољева. ЦТР; напрасит, тврдоглав 

Тим.
запaдал, -дла, -дло пропао (материјално и телесно) КЦ.
запeкљан, -а, -о повучен у себе, неповерљив човек ЦТР.
запекљoтина ж фиг. човек склон петљавинама ЦТР.
заплeскан, -а, -о упрљан падом у блато КЦ.
заплескoтина ж м 1. особа која се увек измаже КЦ; 2. онај ко се недолич-

но понаша (обично у говору) РПГ.
зaпљес м глупан, блесоња Б Тим РПГ.
запљескoја в. запљес РПГ.
запoјен, -а, -о особа лечена запајањем КЦ.
запoр непром. прен. баксуз КЦ.
запoрник м баксузна особа; онај ко одбија понуђено КЦ, онај који одбија 

да једе (запира) ЦТР.
запoрничес, -та, -то онај који не прихвата понуду, савет и сл. КЦ.
запoслен, -а, -о онај ко је у радном односу, супр. незапослен К2.
запrден, -а, -о запостављен, запуштен, онај од кога су се у нечему одрек-

ли Б.
запрдoја м зановетало, закерало ЦТР.
запрлoтина м особа која је изненада запела пред неком тешкоћом КЦ.
запrтак м фиг. ситан, мршав, жгољав човек Грд РПГ.
запrтљак м в. запртак РПГ [Али и онај који запире, успорава неки посао 

Б].
запрџoја м подр. особа која стално нешто извољева, приговара КЦ.
запрџoјес, та, -то особа налик запрџоји КЦ.
заптiја м турски полицајац (ист.) РПГ.
запугавeл, -а, -о онај који је заостао у развоју, који споро расте Б.
запупавeл, -а, -о заостао у расту а великог стомака, в. запугавел СГС.
зарaзен, -а, -о заражен КЦ.
заразoтина ж/м погрд. нечиста особа КЦ.
заразoтљак м погрд. нечиста особа КЦ.
зарeзан, -а, -о особа дебелог врата СГС.
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заседeлица ж уседелица ЦТР.
засiпљив, -а, -о онај ко је оптерећен астмом Б.
засипљiвка ж жена са астмом Грд.
засмакљaвен, -а, -о зарозан ЦТР.
затлцњак м затуцана особа, глупак Тим.
затлчњак м в. затлцњак Б.
зaтра ж/м 1. особа која немилице троши, расипник, штетник Б ЦТР;

2. пакосна особа која намерно чини штету другима РПГ.
затрaкан, -а, -о фиг. затуцан, заглупљен РПГ.
затруднeла ж она која је затруднела, која је постала трудницом Б.
затuпес, -та, -то особа затупаста носа СГС.
затуцoтина ж/м замлата ЦТР.
заузiмљив, -а, -о предузимљив РПГ.
заuлав, -а, -о занесен, замајан, приглуп ЦТР.
заулавoтина ж/м малоуман, приглуп, занесена особа ЦТР.
заuљкав, -а, -о в. заулав ЦТР.
зауљкавoтина ж/м замлата, занесењак ЦТР.
зафркaнт м шаљивџија ЦТР; зајебант Тим.
зацeпњак м в. зацепоја РПГ.
зацепoја м замлата, особа која жестоко намеће став и настоји да се од 

њега не одступи РПГ.
зацепoтина ж/м задрта, тврдоглава, неразумна особа РПГ ЦТР.
зачeпен, -а, -о задрт, својеглав Тим.
зашашaвен, -а, -о залуђен, збуњен Тим.
заштурoтина ж/м пеј. сенилна особа РПГ.
зашунтaвен, -а, -о шунтав, в. зашашавен Тим.
збитaк м крепак, једар човек Грд; пеј. ониска и набијена особа Тим.
збrчкан, -а, -о особа наборана чела СГС.
збuцан, -а, -о особа кратког врата СГС.
званiца ж/м особа из куће која је позвана у сватове или на неку другу 

свечаност Б.
згмeчен, -а, -о кратковрата особа СГС.
згрaпља м пеј. човек који прави крупне кораке при ходању СГС.
згрaпна ж пеј. в. зграпља СГС.
згрaпча м пеј. в. зграпља СГС.
згрaпша м пеј. в. зграпља Б.
згузâн, -зна, -зно крив, сумњив, с осећањем кривице Тим.
згuрав, -а, -о особа кратког врата СГС.
згuран, -а, -о в. згурав СГС.
згuцав, -а, -о в. згурав СГС.
здaден, -а, -о даровит, згодан, који одговара ситуацији РПГ.
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здeпас, -та, -то кратких ногу и трупа СГС.
здригoсан, -а, -о покварен, иструнуо ЦТР.
здропљoсан, -а, -о 1. преморен; 2. смршао ЦТР.
здувoтина м пеј. стар, занемоћао човек ЦТР.
зeвало с подр. особа која се стално (безразложно) смеје, запљес СГС.
зевзeк м в. зевало Б.
зeка м особа са зечјом усном СГС.
зeкоња м шаљ. подсм. особа са зечјом усном СГС.
земљoсан, -а, -о онај који је у лицу добио боју земље (од изнемоглости, 

болести, пића) Б ТПС.
зимогрoжљив, -а, -о преосетљив на хладноћу Б Тим.
зимогрoзив, -а, -о зимогрожљив ЦТР.
зимогрoзник м в. зимогрожљив Тим.
злoбан, -бна, -бно пакосна особа СГС.
зловaрник м онај који слути зло, који најављује зло, злокобник ЦТР.
зловaрница ж она која слути, која најављује зло, злокобница ЦТР.
зловрeмац м фиг. увек намрштена особа СГС [Зловремац је птица која 

предсказује лоше време; по неким пева на кишу и зато је зову ћислопеј.].
злоглeдан, -дна, -дно урокљив ЦТР.
злодuшан, -шна, -шно зао, осветољубив РПГ.
злојeшан, -шна, -шно који слабо једе, који има смањен апетит; в. џимрав 

Грд.
злoјна ж в. злојчав СГС.
злoјча м в. злојчав СГС.
злoјчав, -а, -о особа прћаста носа СГС.
зломiслен, -а, -о склон злу, који је пун зависти РПГ.
зломiшљеник м завидљивац, особа која жели зла другом РПГ.
змајевiт, -а, -о који је рођен са крилима (израслинама) под пазухом РПГ.
змајовiт м в. змајевит Б.
змијaр м човек који лови змије, који уме звиждањем да их окупља РПГ. – 

Причaло се за Таћiју да е ноћнiк и змијaр, па су децa зазирaла од њeга ЦТР.
змијоглт, -а, -о човек дуга и танка врата СГС.
зњuрен, -а, -о погрбљен РПГ.
зобнiк м пакосник СГА.
зорлiја м особа која се (вазда) жури РПГ.
зрeл, -а, -о фиг. особа у годинама ЦТР.
зuба м особа која има велике зубе СГС.
зубaн м онај који има велике зубе ЦТР СГС.
зубaр м назив за онога ко има вештину да вади зубе Б.
зубaт, -а, -о особа са великим зубима СГС.
зuбла ж пеј. она која има велике зубе ЦТР.
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зuбља м пеј. в. зубан ЦТР СГС.
зuбна ж пеј. в. зубат СГС.
зuбоња м / зубoња в. зубат СГС.
зубунџiја м занатлија који израђује зубуне Тим.
зâлва ж заова Б РПГ.
зьлвiчич м заовин син РПГ.
зьлвiчна ж заовина кћи Тим.

И
играoра м/ж в. играорац ЦТР.
играoрац м добар играч народних кола ЦТР.
играoрка ж добра играчица народних кола ЦТР.
играoрче с дете играч народних кола ЦТР.
идијoт м идиот, кретен, покварењак Тим.
идијoтћиња ж в. идијот Тим.
идијoтштина ж пеј. в. идијот Тим.
идиoт м / идијот покварени глупак Б.
ижедoмник м онај који брине о кући, добар домаћин ПГ [У сеоском 

домаћинству постоји кућа (за људе) и ижа (мања једноделна зградица) где 
се на отвореној ватри спрема храна и пече хлеб. Некада је то било под истим 
кровом.].

ижедoмница ж в. ижедомник ПГ.
iжњи кућни, члан породице ЛР.
избiкольц м курва П1.
избирџiја м онај који много бира, избирач ПГ РПГ; пробирач ЦТР.
избирџiка ж избирачица ПГ; она која много избира, пробирачица ЦТР.
изгорeлац м погорелац П1.
изгuбен, -а, -о изгубљен, збуњен ЦТР.
издrкан, -а, -о фиг. покварен, лош човек ЦТР.
издâвна ж која се лако подаје мушкарцима ЈС.
изeдица ж/м 1. изелица, прождрљивац ПГј РПГ; 2. фиг. онај ко непреста-

но другога секира Б; крвник РПГ.
изeлица м/ж онај који живи на туђ рачун, који другога поткрада ЦТР.
изeмчес, -та, -то стабилан, темељан ППБ СГС; витак, танак ТГ1; особа 

ниског раста СГС.
iзеџа ж/м прождрљивац ПГ.
изeшко м онај који много једе ЦТР.
изeшник м 1. онај који много једе; 2. онај који искоришћава друге људе и 

наноси им зла ЈС; прождрљивац, изелица ЦТР.
изeшница ж гладница, прождрљивица ЦТР.
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излапoтина ж особа која је излапела ЈС; сенилна особа.
изметлiја м слуга, служитељ, чистач К.
измећaр м кућни слуга Тим.
измећaрка ж служавка ЈС Тим РПГ.
измићaрка ж в. измећарка ЈС РПГ.
iзмичан, -чна, -чно особа танког струка СГС.
измuден, -а, -о онеспособљен од боја Б.
изнемoгал, -гла, -гло изнурена, ослабела особа СГС.
изњuрен, -а, -о изнурен, исцрпљен, изнемогао ТГ1.
изоглaвен, -а, -о фиг. ослобођен обзира ДМ, [испрегнут, изашао из огла-

ва, иступио из неког реда и поретка, изобичајен].
iкан, -а -о грђен и понижаван; без кривице крив П1.
илинџiја м лажљивац; варалица ЈС Г1; који подваљује, варалица ПГ 

[Илинџија обично подваљује у некој игри, обично у дечјој.].
илинџiка ж в. илиџија ПГ.
илиџiја м варалица, преварант Тим ТПС.
илиџiка ж в. илиџија Тим.
iљав, -а, -о 1. врљав, разрок; 2. непоуздан, опасан ЦТР.
iљавка ж пеј. разрока жена ЦТР.
иљaвкиња ж разрока женска особа Грд.
iљавко м пеј. разрока мушка особа ЦТР.
iљавча м пеј. разрок, лош човек ЦТР.
иљaвче с разроко дете Грд.
iљка ж в. иљавка ЦТР.
iљча м в. иљавча ЦТР.
имaћан, -на, -но имућан ЈС.
имaч м имућан човек ЈС.
iме с имењак [само у обраћању] К.
имењaк (некоме) м особа с истим именом Б.
имењaча (некој) ж особа с истим именом РПГ.
имoтан, -тна, -тно имућан Б ЛР ТГ1 РПГ [имот = имање, имовина].
инатлiја м онај који је склон да се инати, да пркоси ЈС К РПГ.
инатљiв, -а, -о пркосан, онај који тера инат РПГ ЈС.
инаџiја м онај ко се инати ДМ; онај који пркоси ЦТР.
инаџiка ж в. инаџија РПГ.
инћaр м в. инћарин Тим.
инћaрин м онај ко инћари, ко се попишмањује; који одустаје од догово-

реног Тим.
искалiл, -а, -о особа са истуреним предњим зубима, в. кељча СГС.
искиџiја м слуга. – Нiчии искиџiја несьм К. 
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исклкaвен, -а, -о особа с ишчашеним куком ДМ. 
исклоснaвен, -а, -о повређен у пределу вилица ЛР Тим.
исклоцaтен, -а, -о искварено карактерно Тим. 
искобiлчен, -а, -о 1. грбав; 2. пребијен тако да се изгрбио као кобилка 

(обрамица) Б Тим.
искoбник м злослутник, онај ко најављује зло спомињањем неких речи 

Тим.
испiен, -а, -о испијен, блед ЦТР.
испiсник м истогодишњак, вршњак ЛГ Тим; једногодац, онај с којим се 

истовремено служи војска Б.
испiсница ж вршњакиња Тим.
iсполичар м надничар. ЦТР.
iсполичарка ж надничарка ЦТР.
исполџiја м онај који обрађује земљу на исполицу, наполичар ПГ РПГ.
исполџiка ж в. исполџија ПГ РПГ.
испrдак м 1. фиг. пеј. последње рођено дете; 2. фиг. пеј. закржљало 

чељаде или живинче. – Јoш килaви тiја испrдак уз брeг, не мoж ни стiгне 
ЦТР.

испрoсник м просилац РПГ.
истaјен, -а, -о особа са једним истуреним раменом СГС.
истогoтка ж вршњакиња. ЦТР.
истрeшљак м последње дете, мезимче Тим.
истрiсина в. истришче Б Тим.
истрiшак м в. истрешљак Тим.
истрiшак м дете које се последње роди (у породици с више деце) ЈС; 

последње дете, мезимче ТГ2.
истрiшка ж женско дете истришче Тим.
истрiшко м в. истришче Луж ЦТР.
истрiшљак м 1. најмлађе дете, последње дете РПГ; 2. фиг. пеј. недонош-

че, последње рођено дете ЦТР.
истришљачe с дем. од истришак ЈС.
истришoја м 1. в. истришљак РПГ; 2. онај који воли да претреса, 

претражује по туђим стварима ЦТР.
истришoља м особа која вазда нешто претура тражећи да нешто украде 

или поједе РПГ.
истрiшче с в. истришљак ЦТР; последње дете у мајке П2 Б Луж ТГ1 

РПГ; дем. од истришак ЈС.
исцiбрен, -а, -о изнемоћао, убледео и злогледан од немоћи Тим.
исцибрiл, -а, -о ослабео тако да су ,,остале само очи“ ЛР; испијен, блед, 

скоро прозрачан ТГ1 ТПС.
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исциврiл в. исцибрил.
итрињiца ж хитра женска особа, вреднуша Тим.
ићивaркалија м замлата, будала ПГ.
ицелiтељ м видар, лекар, исцелитељ Тим.
ичамрeл, -а, -о особа болесног изгледа СГС.
ичeпен м в. ишчепен Б.
iшаран, -рна, -рно сналажљив, довитљив, оштроуман ПГ.
ишкoлуван, -а, -о учен, који је завршио високе школе Б.
иштирiца ж нероткиња ПГ.
ишчамрeл, -а, -о ископнео, телесно ослабио, исхлапио Б СГС.
ишчeпен, -а, -о особа са кривим устима (с кривом вилицом) СГС.
ишчепoтина ж/м пеј. в. ишчепен СГС.

Ј
jaмaџија м онај који згрће материјална добра, алав човек ЦТР.
jерђeнин м момак, младић, нежења ПГ РПГ.
јабанџiја м непознат, туђинац, несродник ЈС Тим.
јабанџiка ж в. јабанџија Тим.
јабукaрка ж жена која воли јабуке РПГ.
јаганчaр м онај који чува јагањце РПГ ЦТР.
јаганчaрче с дем. и хип. од јаганчар ЦТР.
јагањчaр м чобанин који се брине о јагањцима, који чува јагањце, 

јаганчар ПГ РПГ.
јагничaр м в. јаганчар РПГ.
јагничaрка ж в. јагничар РПГ.
јагништaр м в. јагничар РШГ.
јагништaрка ж в. јагништар РПГ.
јагњaлка ж жена која надгледа јагњење оваца ПГ.
јагњиштaр м пастир који чува јагањце ПГ [У пиротском крају зб. 

јагњишта.].
јагурiца ж/м тврдица, циција Тим.
јаднiк м сиротан, невољник Б.
јaдован, -вна, -вно ојађен ЛР; љутит ДМ.
јaзаџија м писар ЈС.
јајчaр м 1. онај који много воли да једе јаја; 2. крадљивац јаја К Тим; си-

тан лопов, крадљивац јаја П1; 3. трговац јајима ТГЗ ПГ.
јајчaрка ж продавачица јаја ПГ К Тим.
јакокrван, -вна, -вно онај који има јак либидо РПГ.
јaкосан, -сна, -сно који је јак, снажан, крепак, здрав ТГЗ.
јaлова жена ж она која не може да рађа СГС.
јаловaк м стерилан, неплодан човек Грд РПГ СГС ЦТР.
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јаловaр м момак који пасе јалове браве (који се посебно негују ради 
продаје) Б ТГ1 РПГ.

јаловiца ж / јaловица жена нероткиња РПГ СГС ЦТР.
јаловњaк м в. јаловак РПГ.
јаловuша ж нероткиња СГС.
јариштaр м пастир који чува јарад ПГ.
јaроша ж 1. ветропирка; 2. курва Тим. 
јасновiдац м онај који добро види ЦТР.
јасновiтка ж она која добро види.
јашчiка ж главна куварица на скуповима, ашчика РПГ.
јебанџiја м туђинац, особа која није из рода, из фамилије ПГ ЈС РПГ.
јебанџiка ж в. јебанџија РПГ.
јебанâц м странац, другоселац Жл.
јебaч м особа с наглашеним полним нагоном ДМ [чешће у ироничној 

употреби као подсмех сексуалном хвалисавцу] Б.
јебiветар м ветропир, непоуздана особа Б.
јебiца ж особа вешта у сексу Б.
јебурљiв, -а, -о (обично жена) појебљива ДМ.
јевтiкавштина м пеј. в. јевтикљав РПГ СГС.
јевтiкљав, -а, -о онај ко болује од јевтике, туберкулозан Б, в. јевтикљив.
јевтiкљавштина ж/м пеј. в. јевтикљав СГС.
јевтикљiв, -а, -о туберкулозан РПГ ЦТР СГС.
јевтикљiвка ж она која болује од јевтике ЦТР СГС.
јевтикљiвча м онај који болује од јевтике ЦТР.
јевтiкна ж пеј. в. јевтикљивка СГС.
јевтинџiја м онај који не наплаћује скупо ЈС.
јевтiчав, -а, -о туберкулозан К СГС.
јегргенuша ж девојка, обично старија ЈС.
јегречaр м овчар који преко ноћи остаје на трли РПГ.
једaч м који добро једе ЛР.
једiнац м / јединьц јединац, мушко дете једино у мајке ЈС ЦТР.
јединâц м в. јединац Б.
јединiца ж женско дете без браће и сестара Б.
јединичaр м слаб ученик ЦТР.
јединичaрка ж слаба ученица ЦТР.
једiнка ж кћи јединица ЈС.
јединâц м јединац (син) ЛР РПГ.
једногoдац м онај који је (с неким) рођен исте године РПГ.
једнодьнци мн рођени истог дана П2 РПГ [Пошто су у пару (један с дру-

гим) не јавља се облик једнине].
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једнодьнчики в. једнодьнци ЈС.
једножiлац м особа истог порекла (рода, фамилије) РПГ [У Б је жила 

што је (код биљке) у земљи, а дркло што је изнад земље, а порекло је – под-
ркло.].

једнoимац м особа истог имена с неким другим РПГ.
једноiмка ж в. једноимац РПГ.
једноiмћиња ж в. једноимка РПГ.
једнокlкав, -а, -о особа која има краћу ногу или ишчашен кук РПГ.
једнокrвац м особа истог порекла, исте крви РПГ.
једнокrвнина зб. рођаци по истом мушком претку РПГ.
једнокrкљина ж / једнокртина, једнокртњина зб. 1. браћа и сестре од 

једне мајке а различитих очева РПГ; 2. деца од истих родитеља РПГ [Веро-
ватно: од истог корена. Кад се дрво ишчупа из корена, каже се ,,искртило се“, 
а кад крава окомиња, свуче рог, каже се ,,искрутила се“.].

једнокrтнина зб. в. једнокркљина РПГ.
једнокrтњина зб. в. једнокркљина РПГ.
једномeсече с мн. једномесечета – дете рођено истог месеца као и неко 

друго П2 РПГ К [У ствари, једномесечета би био облик уз бројеве, а очеки-
вало би се једномесечичи, у К једномесечићи, али се то није чуло.].

једномeсечики мн. они који су рођени у истом месецу ЈС.
једномeсечњаци в. једномесечики ЈС.
једноoкав, -а, -о особа без једног ока СГС.
једнопa м својеглав ЈС.
једнопaес, -та, -то 1. с једним тестисом ДМ; 2. фиг. намћораст, на своју 

руку, тврдоглав, уврнут РПГ ЦТР [Фиг. једнопаес, једномуд је дефектан, не-
комплетан човек, комплексиран, с којим је тешко сарађивати. Може се раз-
умети и као: Толико је некооперативан, као да је једномуд...]

једнорaмци мн. људи подједнаки у снази РПГ [У сељачком животу то је 
битно кад треба неки терет носити удвоје – пренос греда, камена и сл.].

једнорuпци мн. они који имају љубавне односе са истом женом Б ЛР.
једносeлка ж в. једноселац ПГ Тим РПГ.
једносeлац м човек из истог села с неким другим ПГ Тим.
једнострaнес, -та, -то / једнострањес особа која има једно избачено раме 

СГС.
једнострaњес, -та, -то в. једностранес СГС.
једноцрeв м особа која не може да се засити (као да има једно, кратко 

црево) РПГ.
језичaв, -а, -о речит, оштра језика ПГ.
језичaр м брбљивац РПГ.
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језичaра ж она која говори ружно о другима, лајавица, брбљивица РПГ 
ЦТР.

језичaрка ж в. језичара ЦТР.
језичaт, -а, -о који много прича ЈС РПГ.
јемâц м јемац, јамац ПГ.
јербaп м способан, сналажљив, одлучан ПГ.
јербеплiја м јака предузимљива и довитљива особа РПГ.
јергeн м в. јергенин ЈС.
јергeнин м / јерђенин момак дорастао за женидбу ЈС.
јерђeнин м в. јергенин ТПС.
јeрча м пеј. онај који се бечи, нарогушен човек, булоња ЦТР [Који једнако 

буречи кад глада. Уједноглeди и такој ћутi.].
јерчiл м в. јерча ЦТР.
јeцкав, -а, -о муцав ЦТР СГС.
јeцкало с пеј. особа која неразговетно говори СГС.
јeцкоња м онај који замуцкује у говору ЈС ЦТР СГС.
јeшан, -шна, -шно онај који много једе ЦТР; халапљив, с добрим апети-

том Луж.
јeшко м онај који је стално гладан, који много једе ЦТР.
јешнiк м онај који много једе ЦТР.
јешнiца ж она која много једе ЦТР.
јuда м фиг. издајник Жл.
јужaр м ужар Жл.
јунaчан, -чна, -чно смео, самоуздан, храбар РПГ.

К
кaбав -а, -о болешљив; слабе телесне грађе, попустљив, лењ П1 РПГ; 

слабашан, фиг. метиљав ЦТР; млохав Тим.
кaбаван, -вна, -вно в. кабав ЦТР.
кaбавац м пеј. слабашан, метиљав човек ЦТР.
кaбавка ж пеј. слабашна жена ЦТР.
кaбавко м пеј. слабашан, метиљав човек ЦТР.
кабaвштина ж/м млохава особа Тим.
кабaт непром. крив за нешто Б Луж РПГ ТГ1; крив, грешан ЈС.
кабaтан -тна, -тно, трп прид крив, одговоран ЦТР.
кабатлiја м онај који је одговоран, који заслужује грдњу, кривац ПГ; 

окривљеник Тим; в. кабат.
кабuл непром. решен; намеран ЈС.
кавалџiја м свирач на кавалу Тим.
кавгалiја м кавгаџија, свадљивац, убојица ТГЗ Тим РПГ.
кавгаџiја м в. кавгалија РПГ.



97Антропографски речник југоисточне Србије

кавгаџiка ж свађалица РПГ ЦТР К ЦТР.
кавеџiја м кафеџија, конобар РПГ ЦТР.
кавторџiја м лимар који израђује пећи РПГ.
кaвур м Тим.
кавuрин м каурин, хришћанин ЦТР Тим.
кавuрка ж хришћанка Тим; пеј. незгодна, неприлагодљива особа ЦТР.
кадaр, -дра, -дро / кадьр способан, спреман ЦТР.
кадимлiја м старинац ЈС.
кадuна ж госпођа Тим.
кадâна ж кадуна, госпођа Тим.
кадâр, -дра, -дро способан, с довољно здравља и снаге на неки посао Б.
кадьрчâк, -шка, -шко мало ојачао, постао кадар ТГ1 [Вероватно због теш-

ког изговора сугласника на крају речи долази до прилагођавања чк > шк.].
каiл непром. који је спреман, вољан, који на нешто пристаје ЈС ТГЗ ЦТР.
каiлан, -лна, -лно вољан, намеран, рад ЦТР.
каишaр м преварант, особа која хоће нешто да добије на превару и без 

труда РПГ.
калавuз м 1. путовођа, водич, посредник ТГ1; 2. сналажљива особа РПГ.
калавурџiја м чувар железничке пруге на караули РПГ.
калакoтра ж фиг. неморална (и ружна) жена; лош човек П1 РПГ; немо-

рална, некарактерна особаТГЗ.
калаџiја м занатлија који се бави калаисањем бакрених судова ПГ ТГ1 

РПГ ЦТР.
калаштuра ж / калештuра ж Т. 1. веома лош човек, свађалица; 2. немо-

рална жена ЈС; 3. пеј. раскалашна, рђава жена ЦТР.
калаштuра ж/м лош човек, неморална жена К2.
кaлва м калфа, занатлијски помоћник РПГ.
калемaр м човек који калеми воћке ЦР2.
калештuра в. калаштура ЈС Т.
калиштaр м грађевински радник на пословима где се користи блато РПГ.
кaлпав, -а, -о аљкав, мрзовољан, неспособан за озбиљније послове РПГ.
калпазaн м ленштина, готован, варалица Б К2 ТГ1.
калпазaна ж в. калпазан Б.
калпезaн м мекушац, размажена особа РПГ.
калuџар м калуђер РПГ.
калџiја м в. блатар (у цигларском занату) ЦТР.
кальплiја м лепо грађена особа ЈС [по пожељном моделу, ,,по калупу“].
кaљавштина ж неуредна и прљава женска особа ТГ1.
камањaр м каменорезац РПГ.
камарaш м гајдаш ТГ1.
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каматaш м зеленаш, онај ко даје новац уз камату РПГ.
канsâр м зла особа, угурсуз, неодговорна особа РПГ, намћор; пакосник; 

зао човек П2.
канзавuрин м угурсуз, ђаво ТГЗ; в. канзьр.
канѕeр м инаџија, тврдоглава особа ЦТР; в. кьнзьр.
канѕeрка м она која се канѕери ЦТР.
канѕeрко м онај који се опире, нећка, љути без разлога ЦТР.
канѕeрче с дете које се канѕери ЦТР.
кантарiја м 1. занатлија који изграђује кантаре; 2. службеник на кан-

тарџиници ПГ.
кантарџiја м занатлија производи или продаје кантаре РПГ ЦТР.
кантuр м мргуд, особењак, намћор ЛГ.
капитaлес, -та, -то онај који има капитал, богат ТГ2.
капсомuн м онај ко живи на туђ рачун, да би само јео ЛГ.
карадертлiја м човек који много пати и тугује, најчешће од љубави ЈС.
карадертлiка ж в. карадертлија ЈС.
каразлiја м онај ко се са мном свађао па се нешто дури Ш; в. гарезлија.
карaјта ж пеј. висока жена ЈС.
каракaш м тамнопут човек, човек црних обрва ЦТР ТПС.
каракoнџа ж пеј. жена која не води рачуна о својим поступцима и речима 

Луж РПГ; вештица, зла жена ЦТР; в. караконџула.
каракoнџула ж незграпна и ружна особа Б ЈС РПГ.
каралeја м црномањаста особа ЈС.
карамaн м фиг. зао човек, крвопија П1.
карапaн м особа великих стопала СГС.
карапaнџа м погрд. крупна и незграпна особа ЈС.
кардaш м друг, јаран, пријатељ Тим ЦТР.
кардaшко м друг, пријатељ ЈС.
кардашлiја м друг, пријатељ, кардашко ЈС Тим.
картaрош м онај који много игра карте ЦТР.
кaртаџија м карташ, коцкар ЦР2 РПГ.
кaрча1 м црномањаст човек ЦТР; човек тамне пути ПГ; погрд. црнпураст 

човек ЈС.
кaрча2 м пеј. в. карчес СГС.
кaрчес, -та, -то разрока особа СГС.
кaсветан, -тна, -тно / кьсветан разуман ЦТР.
касканџiја м завидљивац, пакосник ПГ.
кaстрав, -а, -о онај коме се на кожи налази кастра ЈС [кастра – прљавштина].
катiл непром. баксуз, навишија ЛР; лош човек; велики себичњак ЈС.
катиљaк м лош човек, себичњак ЈС; в. катил.
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катиљaча ж лоша и себична жена ЈС; в. катиљак.
катлабaн м нерадник, готован ПГ; нерадник, ленштина, битанга ТГ1 К.
катранiца ж фиг. прљава жена П1; [Катраница – земљана посуда у којој 

се чува катран, којим се подмазују осовине запрежних кола.].
катранџiја м продавац катрана ЦТР К2.
катuн м чергар, номад Тим.
катунaр м онај који живи скитачки ПГ ТГ1 Тим; чергар РПГ.
катунaрин м в. катунар РПГ.
катунaрка ж / кьтунарка фиг. жена која живи скитачки ПГ ТГ1 Тим РПГ 

[Катунари су Цигани који се селе из места у место, идући за послом].
каuзин м најбољи човек у кући; човек који управља домаћинством ЈС.
кацaр м пинтер, качар Тим.
качамаџiја м онај који пече ракију ТГ1.
качaр м в. кацар Тим.
кaшљичав, -а, -о м онај ко има кашљицу, грипозан ТГ1 СГС; који има 

кашљицу, кашљав ЦТР.
кашљопrд м подсм. в. кашљичав СГС.
кашљопrда ж в. кашљопрд СГС.
кашљотrт м в. кашљопрд СГС.
кваснiк м фиг. ленштина, нерадник ЦТР.
квrгав, -а, -о особа која има лице с бубуљицама СГС.
кeжа м / ћежа (кежав) који је претерано мршав и ситан Грд СГС.
кeжља м пеј. онај који се много кези, церека ЦТР.
кeжљав, -а, -о особа која се стално безразложно смеје, блесаста особа 

СГС [таква особа има такав израз лица као да је стално насмејана, а у ствари 
тај смех није смех, нити је гласан].

кeжоња м пеј. човек коме се виде десни изнад зуба СГС.
кeза м онај који се стално смејуљи, церека ЦТР.
кeзало с погрд. особа која има стално искежене зубе ЈС.
кeзља м пеј. онај ко се стално безразложно смеје СГС.
кeзна ж пеј. в. кеза СГС.
кезозuбоња м в. кезало ЈС.
кeзоња м пеј. в. кезља СГС.
кекењaвац м (мн. кекењaвци) слабић ЦТР.
кекишaр м млакоња, слабић, недорастао неком послу ЦТР [раскекако се].
кекiшко м дем. од кекишар ЦТР.
кекiшче с дем. од кекишко ЦТР.
кeлав, -а, -о / ћелав особа без косе, са опалом, или са ретком косом СГС.
келaвка ж подсм. в. келав СГС.
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келaвко м подсм. в. келав СГС.
келaна ж подсм. в. келава СГС.
кeлча м / ћелча ћелоња ЈС СГС.
кeља м пеј. ћелав човек ЦТР.
кeљав, -а, -о ћелав ЦТР.
кeљча1 м пеј. в. кеља ЦТР.
кeљча2 човек који има истурене предње зубе СГС.
кeне с онај који је злобан и незгодне нарави; свађалица ЈС.
кeњав, -а, -о нејак, неспособан ЦТР.
кeњкав, -а, о, слабашан, неспособан ЦТР.
кeњча м аугм. од кења; трабуњало, блебетало ЦТР.
кeпа м пеј. в. кепец СГС.
кепeц м / ћепец човек ниског раста СГС.
керoј м поспрдно: херој ЦТР.
керoјка ж поспрдно: херојка, херојева ћерка ЦТР.
кесaпин м касапин ЦТР.
кесeр м / кисер м фиг. човек са шпицастом главом СГС.
кесерaна ж пеј. в. кисереста СГС.
кесуљaн м погрд. човек који има подочњаке СГС.
кечав, -а, -о који има криве ноге ТГЗ.
кiван, -вна, -вно љут, огорчен, љут (на некога) ЦТР.
кiјав, -а, -о / ћијав онај који киха, који има кијавицу СГС.
кiјавичав, -а, -о онај који има кијавицу ЦР1.
кијавичaр м в. кијав СГС.
кiјавштина ж/м пеј. в. кијав СГС.
кiлав, -а, -о / ћилав 1.особа која има килу СГС; 2. фиг. спор ЦТР.
кiлaвка ж пеј. 1. жена болесна од киле; 2. фиг. спора, невешта жена ЦТР.
кiлавко м пеј. 1. човек болестан од киле СГС; 2. фиг. спор, невешт човек 

ЦТР.
кiлавча м в. килавко. – Сaмо сeцај џaкови, па ће постaнеш кiлавча ЦТР.
кiлча м 1. човек који има килу; 2. неспособан човек, неспретњаковић, 

тупавко К СГС.
кiпав, -а, -о тром, гломазан, млак, метиљав, в. кабав, в. тегав ЦТР.
кириџiја м / ћириџiја онај који се бави превозом робе коњем или запре-

гом ЦТР Б.
кириџiка ж / ћириџiка она која се бави превозом робе коњем или запре-

гом ЦТР Б.
кiрург м хирург – лекар који оперише ЦТР.
кисeр м в. кесер СГС.



101Антропографски речник југоисточне Србије

кисерeс, -та, -то човек са шпицастом шиљатом главом СГС.
китaрка ж девојка која кити сватове ЈС.
киткaр м човек који после свадбе са свекром и другим људима одлази у 

госте у кућу одакле је девојка. Они носе окићен кондир са грејаном ракијом 
ЈС.

киткарџiја м в. киткар ЈС.
кiцош м / ћiцош в. кицошлија ЦТР; особа која воли да се кинђури Н Б.
кицошлiја м човек који пази на свој изглед К; в. кицош; човек коме је 

стало до лепог изгледа, гиздавац ЦТР.
кицошлiка ж жена која воли да се гизда К.
кламишaр м готован Тим.
кланетaш м кларинетиста Тим.
кланeџија м онај који свира у кларинет ТГ1.
клапоuшес, -та, -то који има клемпаве уши ЈС.
клaпша м пеј. човек тромих покрета ЈС.
класобeр м онај који скупља житно класје на њиви после жетве ПГ.
класобeрка ж в. класобер РПГ.
клатiкур м вулг. човек који се споро креће (клатећи се у ходу); нерадник 

ЈС Тим.
клатiмуда м в. клатикур Тим.
клатомuдоња м в. клатикур Тим.
клашњaр м човек који продаје клашње ЈС; онај који продаје клашње 

ЦТР; онај који скупља клашње по селу (ради ношења у ваљавицу) Б ПГ.
клашњaрка ж она која тка и продаје клашње ЈС Тим; она која тка и 

продаје клашње ЦТР; в. клашњар.
клeкав1, -а, -о бангав, онемоћалих ногу ЦТР.
клeкав2, -а, -о в. клецав СГС.
клекaвац м човек с повредом у куку, који клеца кад хода СГС.
клeкавштина ж/м пеј. в. клекавац СГС.
клeмна ж пеј. в. клемпава СГС.
клeмпа м пеј. в. клемпав СГС.
клeмпав, -а, -о особа оборених ушију Тим СГС.
клeмпавица ж женска особа клемпавих ушију Тим.
клeмпавка ж подсм. в. клемпав СГС.
клeмпоња м в. пеј. клемпав Тим СГС.
клемпuр м подр. в. клемпав СГС.
клемпuра ж пеј. в. клемпава СГС.
клeмша м пеј. в. клемпав СГС.
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клeнsа м 1. човек који није узор П1; онај који се стално смеје ТГ1; 2. пеј. 
хрома особа. – Дoкленѕа ли се дoм онiја клeнѕа? ЦТР.

клензuрина м погрд. кленsа ТГ1.
клeнѕав, -а, -о хром ЦТР.
кленѕaр м шаљивчина, онај ко воли да се спрда Тим.
кленѕaрка м в. кленѕар Тим.
клeнѕоња м в. кленѕар Тим.
клeпоња м звекан, зевзек Тим.
клeт, -а, -о проклетТГ1.
клeцав, -а, -о / клекав особа којој при ходу клецају колена СГС.
клeцоња м човек који хода клецајући (од старости или од болести) Тим 

СГС.
клeчкоња м онај коме клецају колена, изнемогла особа ЈС.
клибaрка ж в. колибар Тим.
клiмка ж пеј. жена која се гега (клима) при ходу СГС.
клiмша м пеј. човек који се гега у ходу СГС.
клиндuп м фиг. немирко, немајмир (= као да има клин у дупету) ЦТР.
клiнкур м дечачић Б.
клинкuрије м жарг. в. клинкур ТГЗ.
клiпав -а, -о м 1. лоше обувен, развезаних узица на обући П1 Тим; раз-

вучен, тром, лењ ЦТР; 2. човек великих и клемпавих ушију СГС; човек који 
се гега при ходу СГС; човек који се споро креће СГС.

клипaн м неотесан приглуп мушкарац, израстао дечак ЦТР.
клiпес, -та, -то подр. великих, оборених ушију СГС.
клiпна ж пеј. жена великих ушију СГС.
клiпча1 м / клiпша 1. лоше обувен; лоше хода, трапаво П1 Б Тим; тром, 

развучен, лењ човек ЦТР; 2. пеј. в. клипес СГС.
клiпча2 м пеј. клипес СГС.
клiпша м в. клипча ЦТР; в. клипес СГС.
клiсар м онај ко помаже попу да скупљају прилоге (месо, јаја, вуна) при 

обиласку сеоских кућа ради освећења водице Б; в. поклисар.
клисuрак м дечкић (који се још игра клиса) Тим.
клисuрац м фиг. момчић, дечак К [клис фиг. мушко споловило].
кlнес, -та, -то особа са једном истуреном вилицом СГС.
клoмпав, -а, -о незграпан, груб, широк, в. цомпав ЦТР.
клопотaло с фиг. причалица, брбљивац ЦТР.
клопотaр м фиг. брбљивац Луж [Клопотар је врста лименог звона које 

носи ован.].
клосомuн м крупан, незграпан мушкарац ТПС.
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клоцaтен, -а, -о искварен лошим васпитањем, исклоцатен Тим.
кљaкав, -а, -о 1. пеј. изнемогао, оронуо, оматорио ЦТР; 2. човек с махни-

том ногом СГС .
кљaкавац м човек са онеспособљеним ногама Грд.
кљaкавштина м пеј. онај који је кљакав ТГ1 СГС.
кљaсна ж пеј. ситно, неугледно и лоше обучено женско чељаде П Тим.
кљeкав, -а, -о клецав ЈС Тим; онај који је слаб и изнемогао К; пеј. в. 

кљакав ЦТР.
кљeкавац м пеј. ћопавко Тим.
кљекaвштина ж пеј. стара изнемогла особа која се једва држи на ногама 

Б.
кљeцоња м пеј. хром, који клеца при ходу Б.
кљeчка м погрд. онај који клеца ЈС; в. кљекав.
кљeштав, -а, -о мршав и згрчен ЈС.
кљeштавица ж мршава и згрчена жена ЈС.
кљештурaча ж пеј. веома мршава женска особа Тим.
кљoкав, -а, -о млитав, изнемогао, в. кљакав ЦТР; мекушац Тим.
кљокaвштина ж в. кљекавштина Тим.
кљoкац м. дотрајао, изнемогао човек, живо биће ЦТР.
кљунaт, -а, -о / кљuнат, кљунес фиг. особа са кљунастим носом СГС.
кљuнес, -та, то в. кљунат СГС.
кљuнза м особа дугачка носа који делује опуштено и млохаво ТГЗ.
кљuнка ж подсм. в. кљуната СГС.
кљuнча м пеј. в. кљунат СГС.
кмeт м старешина села РПГ.
кметiца ж кметова жена РПГ.
кнежiца ж кнегиња ТГ1.
кoбилача ж / кобилaча пеј. жентурача, јака мушкобањаста и својеглава 

женска особа Тим.
кобилaча ж фиг. в. куката СГС.
кованџiја м пчелар ЈС.
ковrџав, -а, -о особа са гргуравом, коврџавом косом СГС.
кождeр м изразито мршава особа (сама кост и кожа) Грд; погрд. мршав 

човек ЈС.
кождерuља ж погрд. мршава жена ЈС; в. кождер.
кождeрче с хип. од кождер ЈС.
кoжла ж погрд. превише мршава жена ЈС.
кoжља м погрд. превише мршав човек ЈС.
кожувaр м мајстор који прави кожухе, ћурчија ТГ1.
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кожувџiја м кожушар, ћурчија ПГ.
кожучaр м / кожушaр мајстор који прави кожухе, ћурчија ЦТР.
козa ж фиг. пеј. штркљеста, витка жена ЦТР.
козaрка ж женска особа која чува козе Тим.
козaрко м козар ПГ Тим РПГ.
козарчe с дем. и хип. од козарко; дете које чува козе РПГ.
кoзбаша м косач који иде испред осталих косача у моби Тим.
кокoлаес, -та, -то / коколaјес буљав, крупних очију ЦТР.
коколaн м особа са избуљеним очима; онај који похлепно гледа П1 Луж 

СГС; онај који гледа исколачених очију ТГ1 К; човек с крупним, буљавим 
очима ЦТР.

коколaна ж жена крупних очију, жена буљавих очију ТГ2 К СГС; в. ко-
колан.

коколaнка ж женска особа с крупним, буљавим очима ЦТР СГС.
коколaс, -та, -то в. коколес СГС.
коколaт, -а, -о онај који је крупних очију, особа буљавих очију ТГ1 СГС; 

в. коколан.
кокoлес, -та, -то коколат, избуљених очију Л Тим РПГ; в. коколат.
кокoна ж (тупа и) уображена лепо обучена, најчешће имућна жена П1; 

варошанка Тим.
кокорaн м онај што се шепури, раколи, разметљивац ПГ.
колaрка ж девојка која се као пратиља вози на истим колима са невестом 

кад пође на венчање или са венчања ПГ Тим.
колачaр м 1. домаћин сеоске славе ПГ Тим РПГ; домаћин на слави Св. 

Трифун ЈС; домаћин сеоске славе на Великој Госпоини, који сече колач и 
приређује гозбу у част и славу Богородице (Млачиште) ЦТР; 2. онај што 
прави и продаје вашарске колаче ПГ.

коледaр м учесник у коледама ПГ.
колeдница ж коледарка, учесница у коледама Тим.
колeџанин в. коледар Тим РПГ.
колeџанка ж жена коледар ПГ.
колибaр м сточар који борави на колиби код трла ЦТР Тим РПГ [У Луж-

ници, кад човек има три сина, у зависности од њихове физичке и интелекту-
алне предиспозиције, један постаје домашњар, један колибар, један печал-
бар.].

колмaрка ж женска особа са зализаном косом СГС [која се колмује].
коматaр м 1. готован, нерадник, в. ајлаз ЦТР; нерадник, готован (који 

чека на готов комад хлеба ПГ К РПГ; 2. онај који једе на комате (парчад) 
хлеба ЛР Тим.

коматaрка ж нерадница, готованка ЦТР.
комендијaш м шаљивџија, комедијант ЦТР Б.
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компирџiја м фиг. особа која има крупне, буљаве очи К.
комшiја м сусед Жл.
комшiка ж комшиница Б.
комшiче с суседово дете Б.
кoнда ж (дрта конда) одрасла женска особа ТПС.
кoндав, -а, -о / кондрав хром ЦТР.
кондилaна ж краката жена ТГ1 СГС.
кондилaт, -а, -о кракат ТГ1 СГС [Кондала, пеј. кондалице – ноге, кад су 

дуге и кошчате].
кондилaча ж погрд. кондилана Б ТГ1 СГС.
кондирaча1 ж погрд. кондилана ТГ1.
кондирaча2 ж покондирена тиква, уображена жена Тим.
кондирџiја м особа која у свадбеној поворци носи „китен“ кондир и 

нуди пиће сватовима ЦТР.
кoндрав, -а, -о в. кондав ЦТР.
кондурџiја м мајстор који прави кондуре, ципелар ЦТР Тим.
кондuтер м кондуктер. – Вoзи автобuс бес кондuтера ЦТР.
конопчaр м конопар (онај који суче конопце) ЦР2.
конопчaрка ж жена која суче (и продаје) конопце ЦР2.
коњaр м чувар коња Б.
коњaча ж погрд. крупна и кошчата жена ЈС РПГ.
коњенiк м коњаник РПГ.
коњопrдица м коледар који води коња ЈС.
копaч м радник на окопавању кукуруза РПГ.
копaчка ж в. копач РПГ.
копилaна ж в. копиларка РПГ.
копилaрка ж она која је родила копиле (ванбрачно дете) III.
копилaрштина ж пеј. копиларка РПГ.
копилaча в. копиларка ТП РПГ.
копилдaк м 1. ванбрачно дете; деран, дериште ПГ; 2. пеј. копиле; фиг. 

незрела особа П1 РПГ.
кoпиле с в. копилдак РПГ.
копилe с ванбрачно дете Б РПГ.
копиљaк м пеј. и аугм. од копиле, копилан Тим.
копиљaр(к)а ж пеј. она која је родила ванбрачно дете Тим ЦТР; погрд. 

девојка која роди ЦР2.
копиљaта девoјћа ж девојка која је родила; која се лако предаје момцима 

РПГ.
копиљaча ж ванбрачно женско дете ЈС.
копиљачe с дем. од копиљак ЦТР.
копиљuша ж в. копиларка Тим.
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копиљчe с дем. дете које роди девојка ЦР2.
копусaр м особа која много воли да једе купус К.
копусaрка ж в. копусар К.
корeла ж девојка вереница (Житорађа).
коритaр м онај који израђује корита; скитница ЈС РПГ; онај који продаје 

дрвена корита, углавном Циганин ЦТР.
коритaрка ж коритарска жена ЈС, она која продаје дрвена корита, углав-

ном Циганка.
корчисвeтоша ж жена која брука свет, блудница ЦТР [Она по којој се 

свет укорава.].
косaр м пеј. са дугом косом, в. косат СГС.
косaт, -а, -о особа са бујном и дугом косом СГС.
косaч м косац ЦТР Б РПГ.
косiлбаша м предводник косаца ЦТР.
космaт, -а, -о в. косат СГС.
космурaн м пеј. в. космурат СГС.
космурaна ж пеј. в. космурата СГС.
космурaт, -а, -о особа са бујном (најчешће дугом и неуредном) косом 

СГС.
костaт, -а, -о кошчат, крупних костију ЦР2.
костiт, -а, -о в. костат Б.
кострeш м 1. пргава, раздражљива мушка особа ЦТР; 2. човек са јаким 

обрвама СГС.
кострeшка ж в. пеј. кострешко СГС.
кострeшко м 1. в. костреш ББП; 2. човек са јаким обрвама СГС.
косурaн м пеј. онај који има бујну, неуредну косу ЦТР.
кoтравац м мушкарац запуштене косе ЈС.
кoтравка ж пеј. жена запуштене косе ЈС.
кoтравче с пеј. дете запуштене косе ЈС.
котруљaв, -а, -о онај коме је коса запуштена ЈС [Котруљ – дугачка и за-

пуштена коса, негде је то назив за коврџу, за смотуљак косе.].
котруљaн м пеј. онај ко је запуштене косе, чупавац ЦТР.
котруљaча ж в. котравка ЈС.
котрuљча м пеј. в. котруља ЦТР.
кoцкар м коцкарин 1. варалица, лупеж, непоштен човек ЦР2 Б; 2. бистар, 

досетљив (обично дете) Б Тим.
кoцкарин м в. коцкар ЦР2 Б.
кoчав, -а, -о / кочкав пегав по лицу Луж РПГ.
кочiл м пегавко, особа са жутим пегама по лицу, в. кочкав РПГ.
кoчка ж жена пегава по лицу Луж.
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кoчкав, -а, -о в. кочав Луж.
кoчко в. кочав Луж. 
кочопeрка ж пеј. женска особа која се без много разлога шепури, размеће 

ЦТР.
кочопeрко м пеј. разметљивац, хвалисавац ЦТР.
коштанaр м онај који продаје коштане ЈС.
коштељiв, -а, -о 1. особа упалих образа СГС; 2. изразито мршава особа 

СГС.
коштeљка / коштељћа ж пеј. в. коштељива СГС [у Б је коштељћа оклоп 

речне шкољке].
коштeљко м подр. в. коштељив СГС.
коштeљћа ж/м пеј. фиг. врло мршава, спечена особа Б [Коштељћа је у Б 

љуштура речне шкољке].
коштиљaв, -а, -о фиг. мршава, кошчата особа РПГ. 
коштиљiвка ж пеј. мршава жена ЦТР.
коштиљiвко м пеј. мршав, жгољав човек ЦТР.
коштиљiвче с мршаво, неухрањено дете ЦТР.
коштiљка ж фиг. пеј. мршав, жгољав ЦТР [Коштиљка је воћна коштица].
кошуљaнац м дечачић од 2-3 године који иде само у кошуљи без гаћа 

ТГЗ.
кошуљaнче с дем. од кошуљанац ТГЗ.
кошуљaнчич м дем. од кошуљанац ТГЗ.
кравајaнка ж в. кравајка, кравајарка ПГ; в. кравајка.
кравајaрка ж жена која с понудама (кравај) иде у посету породиљи Тим 

РПГ.
кравaјка ж жена која иде у посету породиљи и новорођенчету и носи им 

понуде, в. кравајарка ПГ РПГ.
кравaјћа ж жена из младожењине куће која након веридбе посећује не-

вестин дом, ради прегледа дарова Тим.
кравајчaрка жена која иде у прву посету породиљи, са поклоном, в. 

кравајарка П2 [Она породиљи носи кравај, или повојницу, тј. кравај с неким 
даром.].

крадљoв м лопов, крадљивац ТГ1.
крадљoвка ж лоповкиња Тим.
крадoв м лопов ТГ1.
кракaт, -а, -о ногат, с дугим ногама Б СГС К2.
крaкљав, -а, -о в. кракат ЛР.
крaкљавштина пеј. кракат Луж.
крaкљат в. кракат Луж.
крaкоња м в. кракат СГС.
краљiца ж учесница у обичају ,,краљица“ ЛГ.
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крaстав, -а, -о човек са бубуљицама по лицу СГС.
крaставица ж фиг. пеј. крастава жена К2
краставичaр м 1. баштован који производи и продаје краставце РПГ; 2. 

фиг. онај који краде краставце по баштама ТГЗ.
крaстача ж пеј. в. крастав СГС.
кратковeчник м онај који кратко живи ТГ1.
кратконoгас, -та, -то / кратконогес, кратконођес особа кратких ногу 

СГС.
кратконoгес, -та, -то в. кратконогас СГС.
кратконoђес, -та, -то в. кратконогас СГС.
краткорuкас, -та, -то / краткорукес, краткорућес СГС.
краткорuкес, -та, -то в. краткорукас СГС.
краткорuћес, -та, -то в. краткорукас СГС.
краткошiја м човек кратка врата СГС.
краткошијaн м пеј. в. краткошија СГС.
краткошiјас, -та, -то / краткошијес, -та, -то онај који има кратак врат 

СГС.
краткошiјес, -та, -то в. краткошијас Б.
краткошiка ж пеј. в. краткошија СГС.
кратuнчес, -та, -то који има главу налик плоду тикве лејке (кратуне) РПГ.
крвнiк м фиг. непријатељ. – Тој су моi нaјголеми крвницi, а тi с њи 

орaтиш! ЦТР.
крвожeдник м непријатељ, фиг. онај ко је жедан крви, крвник, насилник. 

– По дuшу ме тeра крвожeдник, oће да промoчам кrв од њeга ЦТР РПГ.
крвоклeчка ж/м особа са кривим, истуреним раменом СГС.
крволoк м непријатељ, убица ЦТР.
крвопiвник м крвопија, експлоататор ТГ1.
крвопiја м непријатељ ЦТР.
крвопiјник м крвопија, насилник Тим.
крвосeр м тврдица, циција ПГ.
крвосeрац м цепидлака, циција ТГ1; [Објашњење с терена је да су такви 

људи толико стискави, те их људи прекоревају да од силног стискања серу 
крв!].

крвосeрка ж в. крвосер Тим.
кrдав, -а, -о закржљао Луж.
крeзав, -а, -о в. крезуб СГС.
крeзуб, -а, -о 1. особа која има ретке зубе; 2. особа без зуба СГС.
крeкетало с в. крештавац СГС [Може бити и фиг. према крекетало = че-

кетало у систему воденичног постројења.].
крекетaљка ж фиг. алапача, брбљивица ЦТР.
крeштавац м погрд. особа која говори гласно као да крешти СГС.
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крiв, -а, -о особа с повређеном ногом (кривоног), с повређеним куком, 
која криви кад хода СГС, шепав ДМ.

кривaк м пеј. в. крив СГС.
кривељaн м пеј. мушкарац који храмље Тим.
кривељaнка ж пеј. в. кривељан Тим.
кривендeљ м погрд. в. крив Б СГС; фиг. особа изобличена тела (од боле-

сти, повреда, старости) РПГ.
крiвка ж женска особа која храмље ЈС СГС.
крiвла ж пеј. она која храмље ЦТР ЈС.
крiвља м пеј. онај који храмље ЦТР СГС.
крiвна ж пеј. в. крива СГС.
криводeлац м неправедан човек, који не дели праведно РПГ.
криводeлник м в.криводелац РПГ.
криводeља м криводелац ЈС, неко ко не поступа правилно у делидби. – И 

бог је голeм криводeља РПГ [Зато што је свима различито ,,оделио“, одредио 
различиту судбину.].

криводuшан, -шна, шно насилник РПГ.
кривозuб, -а, -о особа кривих зуба СГС.
кривозuбав, -а, -о в. кривозуб СГС.
кривозuбоња ж пеј. в. кривозуб СГС.
кривојeда ж жена са кривим устима СГС.
кривојeтка ж подр. в. кривоједа СГС.
кривокlк, -а, -о особа с повређеним, кривим, куком СГС.
кривокlкав, -а, -о који има ишчашен кук Тим РПГ.
кривокlкна ж пеј. в. пеј. кривоклка СГС.
кривокlкоња м пеј. в. кривоклк СГС.
кривокlкоша м пеј. в. кривоклк СГС.
кривокрiвка ж женска особа која храмље Тим.
кривомeрник м онај ко закида на мерењу Тим.
кривонoг, -а, -о в. крив СГС.
кривонoгас, -та, -то / кривоногес в. крив Тим СГС.
кривонoгоња м подр. в. крив СГС.
кривонoс, -а, -о в. кривоносес ЦТР.
кривонoсес, -та, -то који има криви нос ЦТР СГС.
кривонoсоња м пеј. човек повијеног носа ЦТР СГС.
кривоuс, -та, -то особа кривих устију СГС.
кривоuстес, -та, -то в. кривоус СГС.
кривошiја м особа искривљена врата Грд РПГ.
кривошiјес, -та, -то накривљеног врата ЦТР.
кривуљaн м подр. в. крив СГС.
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крiвча м кривоноги човек Грд РПГ; пеј. од кривља СГС ЦТР; пеј. онај 
који храмље ЈС.

крiвша м пеј. в. крив СГС.
кријaч м дечак који се скрива у игри жмурке (кријач се крије а жмурач 

га тражи!) ЈС.
кријaчка ж в. кријач ЈС.
кристијaнин м хришћанин ПГ РПГ.
кrкав, -а, -о који кркља, кашље ЛР; стар, немоћан ЦР1.
кркутљiв, -а, -о кашљичав ЦР1.
кркутљiвац м кашљичавко ЦР1.
кркутљiвко м кашљичавко, онај који кашље и кија ЦР2.
кркутљiвче с кијавичаво дете ЦР2.
кrљаџија м пеј. превише груб играч (у фудбалу) Тим.
кrљна ж пеј. в. крна СГС.
крмељaн м пеј. в. крмељив СГС.
крмељaна ж пеј. в. крмељива СГС.
крмељiв, -а, -о онај ко има прљаве очи, пуне крмељи Б.
кrн, -a, -o / крњ особа са малим носом СГС.
кrнеџија м кларинетиста РПГ.
кrнка ж подсм. в. крн СГС.
кrнча м особа затупаста носа ТГ1.
кrњ, -а, -о в. крн СГС.
кrња м пеј. в. крњав ЦТР СГС.
кrњав, -а, -о особа са малим носом, или са повређеним носом; без носа 

СГС.
кrњес, -та, -то који има мали нос ЦТР.
кrњка ж женска особа с малим носем ЦТР, пеј. в. крња, крнка СГС.
кrњча м пеј. мушка особа с малим носем ЦТР.
крoтак, -тка, -тко који је миран, благе нарави, смирен; спор, али темељан 

на послу. – Крoтко девoјче, баш би га волeла за снашiцу ТГ1 РПГ.
крoтьчьк, -чка, -чко дем. од кротак ТГ1.
крошњaр м корпар ЦТР Тим.
крошњaрес, -та, -то / крошњес фиг. који има ноге у облику слова О К.
крошњaрка ж в. крошњар Тим.
крoшњес, -та, -то фиг. в. крошњарес СГС.
крсјaнин м хришћанин РПГ.
кrстен, -а, -о крштен, ко је ношен као дете у цркву, фиг. ко је од реда Б ЛР.
кртaр м човек који је вешт да хвата и убија кртице П1.
кртинaр м онај ко тамани кртице Тим.
крћедeрина ж стара, оронула, досадна особа ТГ1 Тим.
крушкaр м продавац крушака ЦТР.
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крцuга ж закерало ТГ1.
крцuза ж закерало. – Тој е една голeма крцuза ТГ1.
кrчало с кењкало, зановетало Тим.
кrчља м онај који крчи, закерало ЦТР.
кrџалија м одметник из турске војске РПГ.
кршiкурка ж лака, податљива жена; вулг. блудница ТГ1.
кршкaчица ж жена слободнијег понашања ЈС.
кршкaчка ж в. кршкачица ЈС.
кrштен, -а, -о уредан човек, који зна ред (обично у нег. значењу: Је л си 

ти кrштен, ел некrштен?!) Б.
кубетaр м мајстор који прави плехане фуруне ТГЗ.
кuбеџија м лимар, мајстор за израду лимених фуруна ЛГ ПГ ЈС Тим.
куветлiја м снажан и јак мушкарац ЈС.
кuдрав, -а, -о особа са гргуравом косом СГА.
кuдравица ж в. кудрав СГС.
кuжла ж женска особа склона бежању од обавеза, побегуља ЦТР.
кuжља м особа склона бежању од обавеза ЦТР.
кuзе с в. ѕрѕољак Грд.
кuкавица ж/м 1. страшљивац, неодлучан човек Б; 2. онај ко стално кука 

жалећи се на немање или што друго Б.
кукaт, -а особа јаких, широких кукова СГС.
кукaч м онај који кастрира бикове и овнове ЈС.
кукендeр м кратконог, кукаст човек Л Грд.
куклaрка ж пеј. она која се још игра луткама (као) недорасла П1 Тим 

РПГ.
кукудaк м пеј. човек који се стално жали, стално кукумавче Тим.
кукумaвка фиг. онај ко се стално на нешто жали Б.
кулiза ж превртљивац, лицемер П1 Л; улизица ЈС РПГ; непоштена, нека-

рактерна, превртљива, снисходљива особа, улизица ТГЗ; превртљивац ЦТР.
кулизaн м в. кулиза. – Тој нiки не знaје колкi-е oн кулизaн ЦТР.
кулизaнко м дем. и хип. од кулизан ЦТР.
кулiзица м превртљивац, улизица ЦТР.
кулунџiја м продавац бижутерије и јефтиног кујунџилука, кујунџија  

ТГ1 ЦТР.
кuм м онај ко даје име детету Б.
кuма ж 1. кумова жена; 2. жена која крштава дете (кумче) Б.
кумaча ж 1. жена којој је неко кум Тим; кума коју смо венчали РПГ;

2. посестрима, побратимка Л.
кумaшин м онај ко прима име од кума АП; прикумак, онај који је некога 

окумио Л; онај који прима име ЦТР.
кумaшинка ж прикумка Л.
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кумашiнче с прикумче Л.
кuмбара м сродник кума или кумашина ЈС.
кuмбарка ж в. кумбара ЈС.
кумiта м 1. комита, припадник комитског покрета; 2. фиг. мангуп, 

препредењак. – Куде-е онiја твoј кумiта да га јa питuјем за здрaвје?! ЦТР.
кумiтина м аугм. од кумита ЦТР.
кумiца ж 1. кума; 2. девојчица из кумове куће Б ТГ1.
кумiчка ж дем. и хип. од кумица ЦТР; в. кумица ТГ1.
кuмче с дете, одојче које прима име на крштењу Б.
кундaл м чукунчукундеда (осмо колено) Тим.
кuндрав, -а, -о в. космурат СГС.
кунђeлдеда м чукундедин прадеда Тим.
кuнтрачија м коморџија Тим.
купâц м купац, онај ко купује Б Л ЦТР.
курaвла ж пеј. (имитирање Рома) важна личност П1.
курaјбер м неозбиљан човек ЦТР; неозбиљан, површан човек, в. јеби-

ветар, шибаџија Л Тим.
куратлiја м куроња Тим.
курбeтка ж пеј. лака жена, блудница, проститутка, в. олоојда ЦТР.
кuрва ж жена одата слободном сексуалном животу Б.
курвaр м / курварин женскарош, курвар ТГ1 Б.
курвaрин м Б.
курвeштија ж аугм. и пеј. од курва ЦТР; вулг. блудница ЈС.
курвeштина ж в. курвештија ЈС.
курвiчав, -а, -о склон блуду ЈС.
курвiче с врло млада блудница ЈС; дем. од курва ЦТР.
курвoљина ж пеј. од курва ТГ1.
курдiја м спретан и сналажљив човек Л.
курђeлдеда м најстарији предак РПГ.
кuре с малишан ЛГ. 
курiл м курир ЦТР.
кuрка ж фиг. лака жена ЦТР.
кuрла ж вулг. жена лаког морала ЈС.
куроглeд м стално погнути човек Л.
кuроња м момчић К.
куротрeсина м фиг. човек који се утресе у дом, непозван ЛР; замлаћена, 

уврнута особа ТГ1 К; вулг. човек мале вредности; човек од кога се нема ко-
ристи ЈС.

курћeла м хип. дечко, момчић; мушко ТГ1.
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кускунџiја м 1. фиг. улизица, подрепаш; 2. фиг. помоћник, потрчкало 
ЦТР.

кусурљiв, -а, -о онај који има дуготрајну болест РПГ.
кутабџiја м рет. мутавџија, израђивач тканина од кострети Тим.
кuтлес, -та, -то особа кривих ногу, у облику слова О СГС.
кућедoмница ж добра домаћица, која добро брине о дому и породици Б. 

кућаница, (добра) домаћица ЦР2.
кућнiк м кућаник, чељаде које се домаћински понаша Тим.
кућодoмник м домаћин, добар старешина домаћинства Тим.
кучкaр м онај који воли и чува псе ПГ РПГ ЦТР.
кучкарiца ж в. кучкар; онај који чува псе ЦТР РПГ.
кучкaрка ж 1. она која држи псе; 2. фиг. пеј. жена слабог морала ЈС ЦТР.
кâлна ж пеј. са истуреним предњим зубима СГС.
кâлча м пеј. са истуреним предњим зубима СГС.
кâљав -а -о оштећених прстију или шака; неспособан за ручне радове 

РПГ.
кьмseр в. канsер.
кьнseр м / кьмseр в. канseр Б [Постоји изрека ,,Тера га кьнsа“, тера га 

пакост, нешто што га наводи на зло, што ће му се обити о главу.].
кьнseрка ж в. канsер.
кâсветан, -тна, -тно уљудан, пристојан, нормалан Б К2, способан телесно 

и душевно П2; нормалан ЛР; који је као остали свет; разуман ЈС; уљудан, 
пристојан; савестан ТП.

кьсметлiја м човек коме је судбина наклоњена, који има среће ПГ; срећан 
човек ЈС; срећник (ко има среће, и ко другом доноси срећу) Б Тим РПГ.

кьтунaрац м в. катунар РПГ ТГ1.
кьтунaрка ж в. катунарка ТГ1.

Л
лaбавшьк не воли баш много да ради, прилењ РПГ Ш [За ж и с род нема 

облика, сем ако то није: лабавачка, лабавачко.].
лaбрњас, -та, -то особа са великим устима СГС.
лабуњaв, -а, -о / лавуњав слаб, изнемогао, неотпоран на болести Б.
лављiв, -а, -о брбљив РПГ [најчешће онај ко говори свашта; ко оговара; 

који шири лав (лажне вести), клевете].
лавуњaв, -а, -о лабуњав, слабуњав, неотпоран РПГ.
лавутaр м свирач на леуту ТГ1.
лавутaрка ж жена свирач на леуту ТГ1.
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лавџiја м онај ко проноси лажне вести Б; речит човек, добар говорник 
Тим; дружељубива особа, шалџија РПГ.

ладавиничaр м лењивац, ладолеж Тим.
ладнокrван, -вна, -вно хладнокрван, прибран, смео ЦР1.
лaдолеж м лењивац, нерадник РПГ ЦТР.
ладолeшка ж нерадница Тим РПГ.
лажaц м / лажьц лажљивац, лажов, преварант ЦТР.
лажипrда м/ж хвалисавац ЦТР.
лaжља м в. лажьц ЦТР.
лажљoв м лажов Б.
лажoвка ж лажљивица Л Тим.
лажoвко м лажов Л.
лажâц м лажов ЛР. 
лaзарица ж учесница у обредној поворци лазарица К.
лaзаричка ж девојчурак у екипи лазарица К.
лaзарка ж учесница лазаричких обичаја, в лазаркиња ЦТР; девојка која 

пева лазаричке песме и игра ТГ1 ЈС K РПГ.
лaјавица ж сплеткаруша, она која оговара, олајава Тим.
лaјало с пеј. оговарач, сплеткарош Тим.
лајaч м оговарач РПГ.
лакaтор м бравар Тим.
лакодaјка ж погрд. неморална жена ЈС.
лакодaјћа ж в. лакодајка Тим.
лакодuшница ж бајалица, старија жена која лечи врачањем Тим.
лакoмица ж похлепна женска особа Тим.
лaкомштина ж лакомац ЦР1.
лакоoрац м онај ко лако игра, добар играч у колу РПГ.
лакоoрка ж в. лакоорац РПГ.
лакопaмес, -та, -то лакомислен Л.
лaла ж назив за старију сестру ЈС.
лaле с дете одмила ЈТР.
лaленце с хип. мало дете, детенце ТГ2.
лaлка ж хип. од лала ЈС.
лaмза м беспосличар, скитница ЦР1; изелица, гурман, прождрљивац Тим.
лaмча м пеј. онај који једе халапљиво ЦТР.
лaпав -а, -о брбљив, не мисли када говори П1.
лaпало с погрд. особа која халапљиво једе ЈС.
лапардiја ж алапача РПГ.
лапaча ж алапача, оговарача П1.
лапoв м лопов, крадљивац ТГ1 Б.
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лaпочина ж/м 1. старац осуђен на лапот; 2. остарео, изнемогао и изнурен 
(исхлапео) човек ТР; старкеља Тим.

лапrда м погрд. брбљивац ЈС.
лапrдало с блебетало, торокало ЦТР.
лапрдaн м човек који ,,дроби“ речима ЛР; баљезгало Тим.
лaпша м неугледан човек Л.
лармaч м галамџија Тим РПГ.
лaрмаџија м галамџија ЦТР; онај ко прави галаму, ларму Б Тим РПГ.
лафџiја м разговоран човек ЈС.
лафџiка ж в. лафџија ЈС.
лaчан, -чна, -чно похлепан, грамзив, халапљив ТГ.
лaчоран, -рна, -рно халапљив, в. лачан Тим РПГ.
лaчуран, -рна, -рно в. лачоран РПГ.
лaшав, -а, -о који је благе нараве, попустљив, кoји се не одупире вољи 

другога РПГ.
леблебџiја м онај који припрема или продаје леблебију ЈС.
левaк м леворука особа Б СГС.
левакiња ж / левакиња, леваћиња, леворука женска особа Тим.
левaнта м висок и плећат човек ЈС. 
леваћiња ж в. левакиња СГС.
левaча ж подруг. в. леваћиња СГС.
лeвен м наочит момак, лола, ђидија Тим.
левокрaјка ж девојчица или девојка која је с леве стране у обредној по-

ворци краљица ЈС Тим.
леворuкес, -та, -то леворук, левак ЦТР.
леворuћес, -та, -то в. леворук Тим.
лежaјник м нерадник, дангуба ЦТР.
лежaјница ж нерадница, готованка ЦТР.
лежaч м нерадник РПГ.
лежилeбоња м готован, нерадник, лењивац.
лежоaј м жарг. велики нерадник ЈС.
лежоaјка ж в. жарг. в. лежоај ЈС.
лезилeбовић м в. лезилебоња ЦТР.
лезилeбоња м нерадник, готован ЦТР.
лeзоња м пеј. човек који се непрестано смеје, показујући зубе ЈС.
лезoтина м в. лезоња ЈС.
лекaрица ж жена лекар ЛР.
лелeкавац м онај који лелече, кука, често без јаке нужде ЛР.
лeнsа м особа с лажним осмехом на лицу РПГ.
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ленчuга м/ж лењивац, лењивица ЦТР Тим РПГ.
ленчугaр м лењивац ЦТР.
ленчугaра м/ж лењивац, лењивица ЦТР.
лeнштина ж/м лењивац РПГ.
ленштuга ж/м в. ленштина РПГ.
лeњaвка ж пеј. лењивица ЦТР.
лeњaвко м пеј. лењивац ЦТР
лeњав, -а, -о лењ, нерадан ЦТР.
лењаiв, -а, -о в лењав ЦТР.
лењiв -а, -о лењ Б ТГ1, нерадан ЦТР Тим.
лењiвка ж в лењавка ЦТР Тим.
лењiвко м в лењавко ЦТР.
лењiвштина ж/м пеј. ленштина, лењивац ТГ1, в. лењивка ЦТР.
лeњка ж лењивица ЦТР Тим.
лењогuз м вулг. лењивац ЈС.
лењогuза вулг. лењивица ЈС.
лењокuр м вулг. крупан човек ЈС.
лењoсан, -а, -о улењен, лењ. – Лењoсана па нeма кудe ЦТР.
лeњча м в лењавко ЦТР.
лењчaр м лењивац ЦТР.
лењчaрка ж лењивица ЦТР.
лењчaрче с лењивче ЦТР.
лењчuга м/ж лењивац, нерадник, ленчуга ЦТР.
лењчугaр м лењ, нерадан човек ЦТР.
лењчугaрка ж лења, нерадна жена ЦТР.
лењчугaрче с лењо, нерадно дете ЦТР.
лепoјка ж лепотица Тим.
лепотaн м лепа мушка особа СГС.
лепотaнка ж лепа женска особа СГС
лепотaнче с дем. и хип. од лепотан (у песмама: лепотица – Данче, лепо-

танче...) РПГ.
лепотiја ж лепотица ПГ.
лепотiња ж в. лепотанка, поред: обавиња Б.
леснiк м учесник у обичају ,,лесници“ Л.
лечaр м пеј. онај који једе лећу (дакле сиромах) П1.
ливађaр м човек који ради на ливади ЈС.
ливгaр м човек који се много креће, који иде горе-доле ЈС.
лiвра ж ,,шарена жена“ Л.
лiврес -та, -то бистроок, промућуран, радознао П1; врагосласт ЛР.
лiдав, -а, -о голицав РПГ.
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лiза ж/м особа зализане косе СГС.
лiј, -а, -о недруштвен, особењак који има лисичију ћуд ТГ1.
лiјав, -а, -о 1. настран Л; 2. несигуран, неодговоран, склон забушавању 

РПГ.
лијaр м лукав, подмукао човек Луж.
лингарuша ж жена скитница ЈС.
лiнгур м скитница, луњало ЈС Тим.
лiндра ж погрд.. женска особа од мање вредности ЈС.
линдрiче с погрд. за девојчицу ЈС.
лiпав, -а, -о који је оронуо ТГ1, в. алипав.
липсoтина м фиг. пеј. изнемогла особа СГС.
липцoња м погрд. веома слаб, изнурен човек ЈС.
липцoсан, -а, -о болешљив, изморен, слабог здравља ЦТР.
липцoтина ж пеј. стар, изнемогао, слабашан човек Луж ЈС, ЦТР.
липцoтинче с слабуњаво дете ЈС.
лiс, -а, -о обележен светлом пегом или светлим праменом косе, в. лисав 

ТПС.
лiса ж/м подсм. в. лисес СГС.
лiсав, -а, -о 1. онај са праменовима различите боје; 2.онај чије су обрве 

различитих боја СГС. KOJI JE….
лiсас, -та, -то в. лисес СГС.
лисeј м шаљ. човек чије су обрве различитих боја СГС.
лисeнка ж шаљ. в. лисав СГС.
лiсес, -та, -то / лисас особа која има бели прамен у црној коси Б РПГ [У 

Б је такав обележен , ,,залисило га“].
лiска ж в. лисава СГС.
лiско м / лишко м в. лисав СГС.
лiткало с несталан човек, врдалама ЦТР.
лiчан, -чна, -чно леп Г; леп, кршан, наочит, привлачан ПГ ТГ1 ТПС ЦТР.
лiшав, -а, -о који има лишу ТГ2.
лiшка ж подсм. в. лиза СГС.
лiшко1 м подсм. в. лиза СГС.
лiшко2 м подсм. в. лисес СГС.
ловaтор м жарг. парајлија Тим.
ловџiја м ловац ЛР ПГТП ЦТР.
ловџiка1 ж в. ловџија ЈС.
ловџiка2 ж жена која лако дође до оног што жели ЦТР.
лозјaр м човек који чува виноград; виноградар ЛР ПГ ЈС РПГ.
лозјaрка ж в. лозјар Л РПГ.
лојзaр м в. лозјар Тим.



Недељко Богдановић118

лојзaрка ж в. лозјарка Тим.
лoјча м пеј. дебела мушка особа Тим.
лoкаџија м пијаница, пијандура ПГ Л Тим.
лoкман м путујући посластичар К; незасит човек, чанколиз Тим.
лoкманџија м онај који из јела узима најбоље комаде меса; који радо иде 

у госте и једе на тућ рачун; изелица ПГ Тим.
лoкманџика ж в. локманџија Тим.
лoкмаџија м / локманџија онај ко воли да се гости на туђ рачун ТПС.
лoкмаџика ж в. локманџика Тим.
локмaш м безочно халапљив човек Ш; готован Л К.
локопeндра м пијаница ТГ1 Тим.
лолaр м ђаволаст момак Тим.
ломотaн м човек који говори којешта ЈС; причљив човек, брбљавац Тим.
лoмотан, -тна, -тно причљив РПГ.
ломотaна ж брбљавица Тим РПГ.
лопардaс, -та, то неозбиљан, неодговоран, ко свашта прича ЦТР.
лопoв/ лoпов м крадљивац Тим.
лопoвка ж крадљивица Тим.
лоповuља м крадљивица ЈС.
лопuжа м лопов, неваљалац ЦР2.
лопужaн м лопужа ЦТР.
лопужeс, -та, -то склон крађи, лоповлуку РПГ.
лопужeтина м аугм. од лопужа ЦР2 Тим.
лопuрда м аугм. и пеј. од лопужа, преварант ЦТР РПГ.
лопурдiја ж в. лопурда РПГ.
лoћа ж пеј. курва, курвешања Тим.
лoшља м пеј. лош човек Тим.
лoшна ж в. лошља Тим.
лошотiја ж фиг. зао човек ЦТР.
лuав, -а, -о заулав, ударен, сметен, глуп, в улав, в лумав ЦТР.
лuавка ж будаласта, сметена женска особа ЦТР.
луaвко м будаласт, сметен мушкарац ЦТР.
луaвче с будаласто дете ЦТР.
лубaр м мајстор који прави лубове за сита Тим.
лубеничaр м 1. онај ко воли лубенице; 2. онај ко узгаја лубенице Тим.
лuд, -а, -о фиг. немиран ЈС.
лудaјка ж фиг. живахно, немирно женско дете ЦТР; м шашавко, будалаш 

Л.
лудaк м фиг. немиран, живахан дечак ЦТР; фиг. претерано живахно муш-

ко дете К
лудiја м будаласт човек Тим.
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лuдман м лудак Н.
лuдна ж несташна, немирна, луда женска особа Б ПГ Тим.
лукaвштина м/ж лукава особа, препредењак Тим.
лулaр м човек који пуши лулу ЛР.
лuмав, -а, -о глуп, ударен, будала ЦТР.
лумаeс, -та, -то в лумав ЦТР.
лuмоња м глуп, будаласт мушкарац ЦТР.
лuмча м в лумоња ЦТР.
лuнћав, -а, -о в. луњав РПГ.
лuња ж/м в. луњав СГС.
лuњав, -а, -о који је пегав по лицу ТГ1 К СГС.
лuњавац м в. луњац СГС.
лuњавка ж в луњава СГС.
лuњавчина м погрд. в. луњав СГС.
лuњавштина ж/м погрд. в. луњав СГС.
лuњалица ж скитница ЦР1.
луњaр м пеј. в. луњав СГС.
луњaрка ж пеј. в. луњава СГС.
лупaч м онај који лупи, комуша кукуруз ПГ.
лuпаџија м фиг. пеј. брбљивац, особа која говори несувисле ствари РПГ.
лутацiја м в. лутач РПГ.
лутaч м скитница РПГ.
лuцкас, -та, -то ћакнут, шашав, сулуд К2.
лuџа м пеј. лудак Б ЛР Тим; занесењак, особењак; лудак ПГ ЦТР.
лuџес, -та, -то луд, малоуман ЦТР.
лâжла ж в. льжна РПГ.
лâжља м 1. лажов Б Луж РПГ ЦТР; 2. забављач у сватовима, чауш Б; осо-

ба која са бардаком позива сватове на свадбу. За време свадбе л. приказује 
поклоне и свакога свата помало окрпи ТГ1.

лâжна льжoсана ж. лажљивица над лажљивицама Б П1.
льжoв м лажљивац РПГ
льжoвник м лажљивац ПГ Тим.
льжâц м лажовчина РПГ.
лâк човeк м непоуздана особа, наивчина РПГ.
лькодuп, -а, -о поскочан Тим.
лькоoрац м онај који лако игра у колу ПГ; пококљив у колу Тим.
лькоoрка ж в. лькоорац Тим.
льснорaнац м чиновник, нерадник, онај ко лако долази до хлеба П1; в. 

ајлазин Тим.
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Љ
љoпна ж пеј. која се испрскала газећи по блату К СГС.
љoпча м прек. испрљан од блата К; прек. човек који не мари за чистоћу, 

мурдар ЦТР.
љапaвина м фиг. лажов, преварант, клеветник П1.
љaпча м 1. туњавко Л; 2. блебетало, који говори свашта Б.
љaпша м в. љапча Л.
љiгав, -а, -о 1. коме теку бале из уста, балав Б РПГ ЦТР. 2. фиг. пеј. 

превртљив, снисходљив, човек за презир. – До тьг несьм знaл кoлко-е љiгав, 
ал о[д]-тьг не iдем вiше кудe њeга ЦТР; који нема поноса, који изазива пре-
зир, гаћење, одвратан К.

љiгавац м в. љигав РПГ.
љiгавка ж она која пушта бале ЦТР Тим.
љiгавко м 1. онај који пушта љиге, бале; 2. онај који се понаша удворич-

ки ЦТР.
љiгавче с дериште ЦТР; дете које се љигави; новорођенче, бебе ПГ Тим.
љигaн м погрд. балав мушкарац ЈС.
љигaча ж в. љиган ЈС Тим.
љiгна ж она која пушта љиге К РПГ.
љiгоша м пеј. балавац Л Тим.
љiгча м погрд. балав човек ЈС.
љiгша м дете које љигави ПГ ЦТР.
љiкша м в. љигша К; слинавко П1; балавко Луж.
љокaвштина м пеј. пијанац Тим.
љoпа м пеј. човек неуредан у одевању ЈС.
љoпа м туњавко ЈС.
љoпав -а, -о фиг. некарактеран, брбљив П1 К.
љопuз м пеј. онај ко иде мокар од суснежице Тим.
љoпша м 1. онај ко се лако при ходу прља блатом Ш РПГ; 2. блебетало, 

онај ко несувисло прича Б СГС; в. љопуз Тим.
љoчко м снажан дечак или млађи мушкарац ЈС.
љубавџiја м онај који води љубав ПГ.
љубавџiка ж в. љубавџија ПГ.
љубовџiја м в. љубавџија ПГ.
љубовџiка ж в. љубавџија ПГ.
љuд м човек ЦТР.
људiште с пеј. човек ЛГ.
љукaч м онај који одваја јагањце од стада да не би више сисали овце ЈС.
љuљаџија м онај који некога љуља ЈС.
љuљка ж пеј. фиг. пијан човек ЛГ.
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љuмча м в лумча ЦТР.
љuт, -а, -о фиг. раздражљив, оштар, прек човек Б РПГ ЦТР.
љuтачак, -чка, -чко пргав, жесток П1.
Љуштiвоје м жарг. (надимак) пијанац Н.
Љуштiмир м жарг. в. Љуштивоје Н.
Љуштiслов м жарг. в. Љуштивоје Н.

М
мaав, -а, -о маљав СГС.
маанiт, -а, -о онај ко има неки недостатак, неку ману (телесну или ду-

ховну) РПГ.
маанџiја м пробирач, онај који свему нађе неку ману РПГ.
магариштaр м пастир који чува магарце РПГ.
магацинeр м в. магационер Б.
магационeр м 1. радник у магацину; 2. продавац у сеоској продавници Б 

Тим РПГ ЦТР.
мадежљiв, -а, -о особа са доста младежа по видним деловима тела СГС.
маденџiја м кулучар у рудницима (за време турске власти) ЈС.
мадижaв, -а, -о в. мадежљив СГС.
мaђешница ж жена која се бави мађијама ЈС.
мађијaра ж в. мађијарка ТГ1.
мађијaрка ж / мађишaрка жена која се бави враџбинама Грд; жена која 

прави мађије ТГ1 Л; она која прави мађије ЦТР.
мађијaшница ж в. мађијарка Л.
мађијeшница ж 1. в мађијарка; 2. жена која иде код врачара ЦТР.
мађионaра ж в. мађијарка ТП.
мађиoсан, -а, -о онај ко је под магијом, опчињен, замађијан ЦТР.
мађишaрка ж в. мађијарка Л.
мађoр м школски служитељ, фамулус Тим.
мађoсница ж в. мађешница ЈС.
мaзан -зна, -зно фиг. умиљат П1, лукав ЦТР.
мазгaрка ж жена која скупља мазгу (мезгру) ЈС.
мазгoв м пеј. тврдоглав, задрт човек, ленштина Б Тим ЦТР.
мазгoтина м/ж фиг. неразуман, задрт човек (као мазга!) ЦТР.
мазлiја м онај који се много дотерује, кити; кицош ПГ.
мaзна заглaвка м изр. лицемер П1.
мазнeнко ж/м онај који се улагује, улизица ПГ Тим.
мазнiца ж/м 1. умиљата особа, она која се умиљава ЦТР; 2. женска особа 

зализане косе СГС.
мазноглaвка ж пеј. глатко очешљана и дотерана жсна ЈС Тим СГС.
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мазнuља ж пеј. жена зализане косе СГС.
мазнuљка ж в мазнуља ЦТР.
мазнuљћа ж (жена) лицемер П1.
мазуљaнка ж в мазница ЦТР.
мазuљко с притворко ЦТР.
мајaч м скитница, луталица ЦТР; човек који се маје и узалудно губи 

времс ЈС.
мaјданџија / мајденџија м радник у руднику, радник у каменолому Б Тим.
мaјденџијам в. мајданџија Б.
мајкaна ж женска особа која много личи на мајку; ,,мајкана друга“ АП Л.
мајкuна ж в. мајкана Тим.
мајкuша ж в. мајкана К.
мајмaрин м дунђерски старешина Тим.
мајорчина м аугм. од мајор РПГ.
мaјстор м човек вешт у неком послу; занатлија Б ЦР1; фиг. препредена 

особа РПГ К2.
мaјсторица ж 1. мајсторова жена Б; 2. жена вешта у неком послу ЦР1.
мaјсторка ж мајсторица Тим.
мaјћа ж мајка Б Луж.
мајћетiна ж пеј. неодговорна мајка РПГ.
мајћiште с пеј. лоша мајка (зла, неодговорна) РПГ.
мајћувaн м в. мајћушан РПГ.
мајћuша ж ћерка која по својим физичким и психичким особинама личи 

на своју мајку ПГ Б Тим.
мајћушaн м онај који много личи на мајку, који има јако изражене осо-

бине мајке РПГ.
мајћушaна ж ћерка с особинама мајке РПГ.
мaјцак, -цка, -цко мали ЦР1.
мајцкaн, -а, -о погрд. тобоже мали ЦТР.
мајцкaна ж в. мајцкан ЦР1.
мајцкaнче с погрд. тобоже мало (дете) ЦР1.
мaјчичка ж мајчица ЛГ.
мaјчиште с пеј. мајка Л.
макосвeтник м себичњак, незајажљив у стицању иметка РПГ.
макулџiја м онај који непозван долази на туђе весеље, који бесплатно 

долази до нечега ЦТР.
макулџiка ж она која живи бесплатно, на туђ рачун ЦТР.
малерoзан, -зна, -зно особа коју прате незгоде и невоље К2.
малiнче с малишан Л.
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малкосвeтан, -тна, -тно незасит, грамзив Тим.
малкосвeтник м човек са незајажљивим прохтевима Жл; грамзива, се-

бична особа ТГ1 К; лакомац ТЦ1.
малкосвeтница ж в. малкосветан Тим.
малозeман, -мна, -мно незајажљивац у стицању земље П1 РПГ.
малозeмник м в. малоземан РПГ.
малозeмњак м в. малоземан РПГ.
малокaван, -вна, -вно 1. болешљав, нааљичав, бољникав Грд (аљав = 

недовољно отпоран, подложан болештинама); малокрван, болешљив, слаба-
шан ЦТР; нејак Б ЛГ Тим; болешљав Л. – Млађeје дете ми мало малокaвно 
К; 2. који је оскудан, који је сиромашан, који једва саставља крај с крајем 
ТГ1.

малокrван, -вна, -вно болешљив РПГ.
маломoзан -зна, -зно шупљоглав П1; безобзиран; малоуман, ћакнут РПГ.
маломoзган в. маломозан П1.
малосвeтан, -тна, -тно себичан, коме је све мало РПГ.
малосвeтник м в. малкосветник Жл.
малоuман м глуп Б.
малоuмница ж в. малоуман Б.
малтерџiја м онај који спрема малтер ЦТР К2.
мaља м хип. малишан Б.
мaљав, -а, -о особа обрасла маљама по видним деловима тела СГС.
маљoз м малишан Б Тим.
маљoзес, -та, -то који је мали, који је малог раста ТГ1.
маљугaн м пеј. човек малог раста ЦТР; пеј. дете; кепец П1; в. маљоз Тим.
маљузaн м особа с малом главом СГС.
маљuрко м хип. малишан ЛР Тим.
мaма ж 1. мајка; 2. стрина Жл; 3. свака жена (ван рода) мајчиног доба Б.
мaмичка ж хип. и пеј. мајка (у псовци) РПГ.
мaмка ж мама, мамица ЛГ.
мaмлаз м глупак, блесавко К РПГ.
мaморан, -рна, -рно мамуран ТГ1.
манастiрка ж калуђерица; жена која је предана религији; она која откри-

ва рушевине манастира и залаже се за њихово обнављање П2 РПГ.
мaндара ж жена скитница ЈС.
мандoв м мангуп, преварант ЦТР.
мандoвче с дем. од мандов ЦТР.
мандoвчина м ауг. и пеј. од мандов.
мaндраџија м мајстор који на мандри (просторији на пашњаку, подешеној 

за прераду млека) прави сир и качкаваљ; овчар на мандри ПГ ЈС.
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манѕeрка м човек малог раста Грд.
мaлецьк, -цка, -цко / мьлецьк, мьненак мали ТПС.
мaнечьк, -чка, чко / малецьк мали, ситан Б ТПС.
манiт, -а, -о сакат, с телесном маном Жл ТГ1 Л К.
манлiја м човек с неким физичким недостатком Грд Л.
манљiв, -а, -о човек са манама ЛР К.
манћoр м намћор РПГ.
манџiја м онај који свему налази ману, избирљив човек ЦТР ПГ Жл ЛР; 

пробирач (хране) ЈС Л К.
манџiка ж в. манџија ЈС Л К; она која свему налази ману ЦТР.
маoвит, -а, -о махничав (који ради ,,на мах“ ЦТР; онај који је променљивог 

расположења; нагао, плаховит Б.
маражљiв, -а, -о болестан РПГ.
маразлiја м хронични болесник РПГ.
маразљiв, -а, -о болестан РПГ.
мaран (само у нег. – неје маран, немарна, немарно) (не)одоговоран РПГ.
марвењaк м / мрвењaк м ветеринар ЦТР.
марифетлiја м мајстор вештак, довитљивац ЈС.
мартuр м сведок ТГ1.
мартурiја ж сведок ТГ1.
мaсаџија м миражџија ББП Жл ТГ1.
мaсаџика ж миражџика Б ТГ1 ЦР1 РПГ.
маслaр м 1. човек који тргује маслом ЈС Тим; 2. сладокусац Л.
маслaрка ж жена сладокусац Л.
масленiца ж пеј. и фиг. прљава жена П1.
мaтер ж мајка, мати Жл ЦТР.
мaтера ж в матер ЦТР.
матерeшка ж жарг. кћи с неком рћавом особином мајке, због које јој се 

израз упућује (мамина кћи) ЦР1.
матeрја ж мајка. – Кудe ти је матерјaта? Б ТГ1.
мaти ж мајка; вок: мaле ЦТР.
маткaп м смутљивац ЈС.
матолoз м стражар на планинским прелазима Тим.
матрапaз м посредник на пијаци ЦТР; трговац марвом, препродавац 

(најчешће коња), џамбас ПГ К Тим.
матропaз м в. матрапаз Тим.
мaћа в. мајка ТПС, мајка; маћеха ЈС.
мaћија ж маћеха Б Луж ТГ1 ЈС РПГ ЦТР.
маћушaн м дете слично мајци ликом и карактером Луж.
мaчава ж маћеха Луж ПГ Тим.
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мaчеа ж маћеха ТГ1.
мaчејa ж маћеха Жл ТП RПГ.
мaчија ж в. мачеја РПГ.
мачкарuша ж женска особа која воли и негује мачке Тим.
мaчоја ж маћеха Луж.
маџијaр м врач који ,,баца“ зле чини РПГ.
маџијaрка ж жена која прави мађије, која се бави врачањем ПГ ТП РПГ.
маџијoсан, -а, -о омађијан, залуђен РПГ.
меанџiја м власник кафане, механџија ЦТР; м крчмар ЈС.
мeвла ж жена великог трбуха ЈС [мех, мешина, мешинат...].
мeвоња м човек великог трбуха ЈС.
медецiнка ж жена запослена у болници ЈС.
међaш м власник суседног имања ЦТР.
међiз м пеј. Циганин РПГ.
међнiк м / међњiк, меџнiк м сусед по имању (земљи) ЦР1.
међњiк м в. међник ЦР1.
меенџiја ж механџија, кафеџија ТГЗ.
межгuр м човек који много једе и прави стомак ЈС.
мезетлiја м љубитељ мезета Л; онај ко дуго и са уживањем мезети уз 

ракију РПГ.
мејанџiја м механџија ПГ Л Тим РПГ ЦТР.
мејанџiка ж 1. жена механџија, крчмарица РПГ; 2. механџијина жена ПГ 

Л Тим.
мејuнћав, -а, -о особа са подочњацима СГС [подочњак = мех].
мекамaра ж мекушац Л.
мекамлiја м слаткоречив, приступачан човек Л.
меканлiја м мекушац РПГ.
мекишaр м недовољно чврст мушкарац; неспособан за веће напоре ЈС 

ЛК Тим.
мекишaрче с дем. од мекишар ЈС.
мекоглaвес, -та, -то 1. онај коме раније ничу зуби (дете); 2. попустљива 

особа, пригодна за договор РПГ.
мекокoжес, -та, -то фиг. који је преосетљив (човек) ЦТР.
мекообрaзас, -та, -то мек, попустљив ЦР1.
мелезaр м човек шареног морала Л.
мељuнка ж. пеј. в. мејунћав СГС.
мељuнко м пеј. в. мејунћав СГС.
мераклiја м онај који воли нарочито нешто или уме да га изабере ЦТР; 

онај који у нечему ужива (у послу, јелу, пићу) РПГ ЈС Л.
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мераклiка ж 1. она која воли нарочито нешто и уме да га изабере ЦТР; 
2. фиг. лака жена, курва РПГ ЦТР; 3. девојка или жена која у нечему ужива 
ЈС К.

мерџiја м в. мирџија РПГ.
месaр м 1. касапин; 2. особа која ужива у једењу меса Тим РПГ.
месaрка ж в. месар 2 Тим РПГ.
месечaр м онај који се креће највише ноћу или обавља неке послове то-

ком ноћи. – Дрaгољуб је бил месечaр, по нoћу oди, путuје ко по дьн ЦТР.
месечaрка ж жена која живи више ноћу него по дану ЦТР.
месiља ж 1. жена вешта у мешењу хлеба Б; 2. жена која (због тога што 

нема прво дете) меси хлеб о даћама Б.
месојeдник м онај који воли да једе месо ТГ1.
метiља ж жена која мете ЛР.
метиљaв, -а, -о фиг. болешљив Л.
метиљaвштина ж/м пеј. трома, млитава особа Луж Тим.
метиљiв, -а, -о фиг. слабашан, болестан, нејак ЦТР.
метиљiвка ж пеј. слабуњава, болешљива особа ЦТР.
метиљiвко м пеј. слабуњав, болешљив човек ЦТР.
метiљчица м дем. од метиља ЛР.
метлaр м мајстор који прави и продаје метле К2.
мећишaр м слабић, попустљива и безвољна особа П1; слабашна, неот-

порна особа Луж ПГ ТГ1.
мећишaрка ж в. мећишар Тим.
мeчка ж фиг. пеј. незграпна особа ЦТР.
мeчкав, -а, -о грубе и снажне телесне конституције (личи на мечку) РПГ.
мечкaр м 1. ловац на медведе; 2. власник медведа који га вода од места до 

места и забавља народ РПГ ЦТР.
мeчкоња м пеј. дебељко Тим.
мечкостuп м онај који хода као мечка ЈС.
меџанлiја м међник, сусед на имању РПГ.
меџaр м в. меџник РПГ.
меџнiк м власник суседног имања, с којим се имање међи Жл ТГ1 РПГ.
мешaја ж жена која меси ЛР.
мешинaт, -а, -о који је велика стомака, трбоња ТП К.
мeшко м човек великог трбуха ЈС К.
мiжав1 -а, -о 1. болесних очију П2; 2. онај ко не види добро Луж; жмир-

кав, кратковид ПГ Тим; 3. збрчкан, кржљав, смежуран, болешљив Тим.
мiжав2, -а, -о 1. полуслеп, слеп; 2. фиг. наказан. физички и духовно не-

способан РПГ.
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мiжља м жмуравко, онај који стално гледа полузатвореним очима, који 
не види добро Б РПГ Тим Луж.

мiзас, -та, -то / мизес танак, витак ЛГ; в. мизес.
мiзес, -та, -то који има лепе усне, умиљатих усана ЦТР; витка (девојка) 

малих и лепих усана П1; смеран, увиђаван, скроман, ненаметљив Тим; в ми-
зас.

мизuља ж она која има умилно лице, умиљата женска особа ЦТР.
мизуљaн м пеј. човек притворно умилног лица ЦТР.
мизuљка ж хип. од мизуља ЦТР.
мизuљче с дем. и хип. од мизуљка ЦТР.
милоглeдан, -дна, -дно умиљат, умилног погледа Тим.
милокuрка ж пеј. лака жена, радодајка ЦТР; жена љубитељ секса Л Тим 

ТПС.
миломuжњача ж курвештија Тим.
милопiчан, -чна, чно сексепилан Тим.
милосiв, -а, -о саосећајан, милостив ЛГ.
милосљiв в. милосив Л.
милостiван, -вна, -вно осећајан, милостив ТГ1 РПГ.
миражџiја м момак ожењен девојком са богатим миразом ПГ ТГ1.
миражџiка ж девојка која има мираза или жена која је донела мужу бо-

гат мираз ПГ ТГ1 ЈС.
миразџiја м в. миражџија.
миразџiка ж в. миражџика.
мираџiја м момак ожењен миражџиком ЦТР.
мираџiка ж девојка с миразом ЦТР.
мирашчiја м човек који се оженио миражџиком – јединицом са миразом 

Луж.
мирџiја м онај који мири завађене људе и породице ЈС.
мирџiка ж в. мирџија ЈС.
мисiрка нероткиња, штирка, бездетка, јаловица Грд.
мискaр м чувар ћурки ЛР [миска = ћурка].
митрољeзац м митраљезац ЦТР.
мiџав в. мижав.
млaдевеста ж в. младеневеста ТГ1.
млaденевеста ж млада, невеста ТГ1 Л.
младeж м омладина Б.
младiња ж зб. младеж, омладина АП Луж ЦТР.
младиштaр м младић, младићак ПГ; момчић ЦТР.
младожeња м женик, момак који се жени Б ТГ1; младић пред женидбом 

ЦТР.
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младолiкас,-та, то младолик Тим К2.
младолiкес, -та, -то / младоличес младолик К.
младолiчес, -ста, -сто младолик Тим.
младунaц м погрд. тобоже млад човек, зрео човек који се понео као млад 

ЦРТ.
младунiка ж старија жена младалачког изгледа К2.
младунiца ж млада жена ЦТР; стара особа с подмехом Б, в. младунац 

ЦРТ.
младuнка ж в младуница ЦТР; ж млада женска особа П1.
млaтав, -а, -о безвољан и приглуп РПГ.
млатiна м особа која говори без везе, која млати кад говори ТГ1.
млатiшума м/ж торокало, блебетало, онај који много лаже ЦТР.
млaтка ж 1. млада жена; 2. млада, невеста ПГ Л ЦТР; коледар обучен у 

женско Тим.
млатoја м замлата, онај ко говори скаредности Тим.
млекaр м 1. особа која ужива у млеку; 2. продавац млека РПГ.
млeкаџија м млекар, разносач млека РПГ.
млзaр м музач стада РПГ.
млзарџiја м музач, пастир који чува музне овце РПГ.
млзaч м в. млзар РПГ.
мливaр м радник у воденици, воденичар ЦТР; помељар РПГ.
млiтав, -а, -о спор, безвољан Б.
млогопaнтљив, -а, -о који много памти ЈС Тим.
мобiља ж учесница мобе Тим.
мoгућан, -ћна, -ћно богат, имућан ЦТР.
модрељaн м плавоок човек Тим СГС; пеј. болешљив човек поплавио у 

лицу П1.
модрiчко м пеј. в. модроок СГС.
модрогuза ж вртирепка; курва, заводница П1.
модрокoц м човек плавих очију Б.
модроoк -а, -о плавоок Б СГС.
модроoкас, -та, -то који је плавих очију, модрих очију ТГ1.
модрuља ж пеј. в. модроока СГС.
модруљaн м плавоок човек ЦТР СГС.
модруљaна ж плавоока женска особа ЦТР СГС.
модруљaнка ж в. модруљана СГС.
модрuша ж пеј. в. модроока СГС.
мoма ж девојка (угл. у песмама) ЦТР.



129Антропографски речник југоисточне Србије

момaк / момьк м 1. млад неожењен мушкарац Б; 2. чувар стоке за новац 
или наполичар који ради на имању одређену сезону за плату; слуга ЦТР.

мoмкиња ж девојка која чува стоку за новац или радница на имању за 
плату, слушкиња ЦТР.

момковiца ж слушкиња, служавка у млађим годинама П1 ЈС РПГ.
момкuша ж девојка која воли друштво момака РПГ.
момчe с младић, момчић ПГ Л РПГ; дем. од момак Б ТГ1; (мн. момчетiја) 

поред стандардног значења и: млади супруг ЦТР.
момчeнце с момчић Л; хип. од момак Б ТГ1; хип. од момче, младић ЦТР.
момчiште с аугм. од момче Б ТГ1.
момчужљaк м момчић ТГЗ.
момчуљaк м дем. од момче, момчић ЦТР; пеј. од момак ТГ1 Б ЛГ Л РПГ.
момâк м 1. млад и неожењен мушкарац Б РПГ; 2. слуга (у млађим годи-

нама) П1 ЈС.
мотљaвко м пеј. онај који се мотљави ЦТР.
мoчко м пеј. онај што сваки час мокри, попишанац Л ЦТР
мoчља м в. мочко, попишанко ПГЦТР.
мoчна ж женско дете које мокри; попишаница ПГ.
мрвењaк м в. марвењак ЦТР.
мrдалица ж погрд. забушант, она који избегава обавезу Цр2.
мрдaљка ж фиг. жена лаког морала ЦТР.
мрдaч м човек који избегава обавезу ЛР К; превртљивац, врдалама ПГ 

РПГ; мушкарац који је склон да изневери своју жену; непоуздан мушкарац 
ЈС.

мрдaчка ж в. мрадач ЈС.
мрдогuз м вулг. онај који се врпољи; који мрда задњицом, непоуздан чо-

век ЈС.
мрдогuза ж в. мрдогуз РПГ.
мрдогузiца м 1. фиг. човек који избегава рад или своје обавезе ПГ Тим; 

2. фиг. нестрпљива и врло покретљива особа РПГ.
мрдогuзла ж вулг. она која мрда задњицом; жена слободног понашања 

ЦТР РПГ.
мрдогuска ж в. мрдогузица.
мрдуљaча ж врцкаста женска особа ТГ1.
мрeнес, -та, -то који има облик рибе мрене, који је витак ТГ1.
мrждав -а, -о ружан П1; намрштен, нерасположен РПГ.
мrжљак м онај који је осетљив на хладноћу, који се лако смрзне ПГ.
мржљiв, -а, -о лењ РПГ.
мржљiвац м лењивац.
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мржљiвица ж лењивица ЦР2.
мржљiвко м в, мржљивац ЦР2.
мrжњен, -а, -о (о)мрзнут РПГ.
мrза м омражени син П2.
мрзaн м лењивац ЈС.
мрзежљiв, -а, -о онај који не воли да ради, лењивац Тим.
мрзељiв, -а, -о в. мрзежљив РПГ.
мрзешљiв, -а, -о који не воли да ради, лењ ЦТР ЈС К.
мрзешљiвац м лењивац ЈС.
мрзешљiвка ж лењивица ЦТР.
мрзешљiвко м лењивац ЦТР.
мрзешљiвче с лењивче ЦТР.
мрзољiв, -а, -о в мрзешљив ЦТР.
мрзосвeтан, -тна, -тно 1. завидан; 2. фиг. мрзовољан, лењ РПГ.
мрзосвeтник м човек који мрзи све(т) ЛР ПГ.
мркушaн м фиг. глупак ЦР2 [мркоња – ован мрке боје].
мркушiло м пеј. будала, глупак Тим.
мrледан, -дна, -дно слабуњав ЛР; слаботелесан, слабуњав ТГ1 Тим.
мrљав -а, -о слабог апетита, пробирач П1.
мrљавица ж 1. лењивица, аљкавица, неумешна жена Тим; 2. злојешница, 

жена која слабо једе ЦР2.
мрљaвка ж она која траљаво ради, неспособна жена ЦТР.
мрљaвко м 1. лењивац; 2. нејешник, злојешник ЦР2; неспособна особа, 

в. неумејатан. – Ако ти трeбе мaјстор, бeгеј од мрљaвка ЦТР .
мрљaвче с неспособно дете ЦТР.
мрљaн м прљав човек ЦР1.
мrљна ж прљава жена ЦР1.
мрљокuр м вулг. полно неспособан мушкарац ЈС Тим.
мrљча м неумешан, ко ради неоправно Б; неспособна особа ТГ1; погрд. 

прљавко, неспособњак, млитавко ЦРТ.
мрмoљко м човек који говори полугласно и недовољно разговетно ЈС.
мрмoљћа ж женска особа која неразговетно говори Тим.
мрснiк м безобразник, онај који говори без стида погане речи П1 Л; ве-

лики женскарош Б ЈС Тим.
мрснiца ж в. мрсник Б.
мrсно кuче с погрд. женскарош ЈС.
мрсoљан м балавац, слинавац ЈС Тим.
мрсољaнче с дем. од мрсољан ЈС.
мрсољiв, -а, -о слинав, балав ТГ1 ЦР1 ЈС [Мрсољ – бале из носа.].
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мрсољiвица ж слинавица; незрела (недорасла) девојка Цр1.
мрсољiвко м 1. слинавко ЈСј; 2. пеј. неискусан млад момак Тим.
мрсoљко в. ѕиван Грд; слинавко ЈС.
мрсомuд м пеј. сплеткарош Тим ТПС.
мртaв, -тва, -тво умрли ЛГ; фиг. преморен Б.
мртавaц м в мртвак ЦТР.
мртавâц м 1. мртвац Б ТГ1 РПГ; 2. фиг. изнемогла особа, с изгледом на-

лик мртвацу Б.
мртвaк м 1. мртав човек; 2. тешко болестан човек Грд; мртвац ЦТР Л К.
мртвљoсан, -а, -о 1. преморен; 2. пијан ТПС.
мртвокuрина м мушкарац слаб, неодлучан ТГ1.
мртвокuроња м неодлучан, слабић ЦТР.
мртвoсав, -а, -о изнурен до изнемоглости Б; обамро, скоро мртав; као 

мртав ЦТР.
мртвoсан, -а, -о мртав уморан, пијан Б Тим.
мртâв, -твa, -твo нежив Жл.
мrцав в мрљав.
мрцiна ж пеј. рћава, лоша, безвредна особа К.
мрчiмуд м онај који гњави, који дави док говори, који отеже са послом, 

гњаватор, недовољно бистар ТГЗ.
мrчкав, -а, -о пробирач хране, особа слабог апетита ББП ТГ1 Тим РПГ.
мrџгав в. мрчкав ТГ1.
мрџгаљiв в. мрчкав ТГ1.
мrшав, -а, -о неухрањен СГС.
мршaвко м слаб, мршав човек ЦР1 СГС.
мrшкав, -а, -о прљав у лицу ЈС.
мршкoљ м особа прљавог лица ЈС.
мршкoљче с дем. од мршкољ ЈС.
мршљaк м фиг. мршава особа ТГ1 [Мршљак је стрвина, месо од угинуле 

животиње, у распадању.].
мршљакaр м пеј. онај ко воли месо (и једе га као пас лешину) П1 Тим 

РПГ.
мршoјла ж мршавица, мршава женска особа ЦР1 Тим.
мршотiја ж пеј. мршава особа Тим.
мrштав в. мрљав.
мрштeљка ж пеј. намрштена особа, особа која се вазда мршти Тим.
мрштовiт -а, -о зловољан П1; забринут, намрштен РПГ.
мрштoљка ж пеј. в. мршава СГС.
мршуљaв, -а, -о промршавео, омршавео Л.



Недељко Богдановић132

муaра ж мувало, скитница ЛР.
мубaшир м повереник Тим.
мuвало с пеј. тумарало, смуцало Тим РПГ.
мuвта м онај који све хоће џабе, преварант, в. макулџија ЦТР.
мувтаџiја м в. мувта ЦТР РПГ; онај који бесплатно долази до нечега, 

мукташ К.
мувтаџiка ж жена мувтаџија К ЦТР.
мuдоња м фиг. јак, снажан човек, човек са залеђином ЦТР.
мuж ж (мн. мuжи) 1. супруг Б РПГ; 2. јак, снажан човек; 3. одрастао муш-

карац Б ПГ РПГ; 4. човек ЦТР.
мужaга ж 1. аугм. велики и снажан мушкарац; 2. мушкобањаста жена 

РПГ.
мужaња ж / мужaра јака, мушкаста жена Л.
мужaра м мужина ЈС.
мужарaга ж / мужерaга ж мушкобањаста жена ТГ1; женска особа која се 

дружи с мушкарцима и понаша као мушкарци Б.
мужaтица ж жена која има мужа ПГ РПГ.
мужe с дем. од муж ЦТР Тим.
мужерaга в. мужарага ТГ1.
мужетaга м в. мужага РПГ.
мужетeрина ж аугм. од мужетина, мушкарчина РПГ ЦТР; погрд. муж, 

мушкарац ЦР2.
мужетeрчина ж аугм. и пеј. од мужетерина, мушкарчетина Б ЦТР Тим.
мужетiна м аугм. од муж ЦТР.
мужiна м аугм. од муж ТГ1; муж, снажан човек ЦТР.
мuжле с / мужлe. хип. од муж ПГ РПГ.
мужлeнце в. мужле.
мужâк м 1. дем. и хип. од муж, мужић, момчић Б ЛГ РПГ ЦТР; снажан 

дечак ЈС; 2. пеј. човек малог раста ЦТР.
музавiрин м лажљивац; интригант, смутљивац, нитков ЈС.
музaља ж музиља ЈС.
музaчка ж в. музаља ЈС.
мујaкет непром. предузимљив, вредан П1.
мuкавица ж/м мргодна особа, ситничар, незгодан човек ЦР1.
мукомaш м подмукао човек ЈС.
мукомџiја м подмукла мушка особа ЦТР.
мукомџiка ж подмукла женска особа ЦТР.
мукомџiче с подмукло дете ЦТР.
мuлаџија м погрд. онај који воли све да узме бесплатно ЦР1.
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мулећaр м онај ко воли да једе на тућ рачун Б К Тим; в. мулаџија ЦР1; 
онај који живи на туђем раду ЦТР.

мулећaрка ж в. мулећар К Тим.
мuлка ж приглупа, заулава женска особа ЦТР.
мuлча м пеј. глуп, заулав човек ЦТР; пеј. мулац, глупак П1.
мумџiја м занатлија који израћује и продаје свеће ПГ ЈС Тим. 
мурдaр м 1. онај ко ради нечисто БЈ ЈС Тим РПГ; аљкав, немаран човек, 

онај који површно ради К ЛР; каишар ЦР1; прљав, аљкав, немаран, неуредан 
човек ЦТР; 2. бестидна особа која непристојно прича РПГ.

мурдaран -рна, -рно поган, безобразан, говори безобразлуке и чини срам-
не покрете П1.

мурдaрка ж прљава, аљкава жена Тим ЦТР.
мурдарuша ж пеј. в. мурдарка Тим.
муртaтин м 1. готован, муфтаџија; 2. баксуз Тим.
муртeз м в. муртатин Тим; онај који ћути, ћутљивко ЦР1.
мурцуљeз м готован, мукташ, муфљуз ТГ1.
мuса м онај који се муси ЈС.
мuсав, -а, -о који је прљав, умрљан слином око усана К; слинав ЦТР.
мuсес, -та, -то који је прљав, који је мусав ТГ1 Тим.
мuсоња м ауг. и пеј. од муса ЦТР.
мустакaт, -о који има израженије бркове РПГ.
мустакeља ж пеј. брката жена Л.
мустакeрла м бркоња К.
мустаклiја м мушкарац с лепим брковима Л РПГ.
мустаћiл м мушкарац с лепим, маркантним брковима ТГ1.
мустaћка ж в. мустакеља Л.
мустаћлiја м в. мустаћил ЈС Тим.
мустачaт м бркат Б ТГ1.
мuстра ж ирон. особа која не може служити за пример К РПГ.
мuстрица ж фиг. дем. ђаволасти девојчурак Тим.
мусуљaн м намргођена, зловољна особа ЦТР.
мuта м 1. мутав, нем човек РПГ; 2. фиг. онај ко тешко изговара речи, 

ћутљив човек РПГ ЦТР; 3. фиг. туп, глуп човек ЦТР; погрд. мутавац ЦТР;
4. будала ЈС К.

мuтав, -а, -о 1. нем Б Луж ЦТР; 2. фиг. приглуп, тупав ЦТР ЈС.
мuтавац м 1. нем човек ЦТР; 2. фиг. ћутљив, повучен човек ЦТР; 3. фиг. 

приглуп, туп човек ЦТР.
мuтавица ж 1. ћутљива женска Тим; 2. глупача ЈС.
мuтавка ж 1. нема жена; 2. фиг. ћутљива женска особа ЦТР; 3. глупача 

ЈСЦТР.
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мутавџiја м занатлија који израћује предмете од козје длаке ПГ Тим РПГ.
мuтавштина м ћуталица, ћутљив, тешко говорљив човек, човек који не-

раговетно говори Б Тим РПГ, в. мута.
мuтла ж 1. мутавица ЈС Л; 2. ћутљивица ЦТР; 3. приглупа жена ЦТР.
мuтља м 1. ћутљив човек ЦТР; 2. сплеткарош, смутљивко ЦТР.
мутљaвина ж/м фиг. покварењак П1.
мuтна ж мутавица, жена која је без способности говора Грд.
мuтоња м пеј. в мутља (1) ЦТР Тим, в. мута.
мућaк м фиг. пеј. покварењак ЦТР.
мuћкалица ж особа која свашта прича Л.
мућкарoш м онај који прави махинације К; онај који живи уз помоћ 

махинација ЦТР.
муфљuз м покварењак ЈС; готован Л; непоуздан човек ЦТР тим.
муфтаџiја м в. мувтаџија ЦТР, готован Л.
муфтaш м који хоће да живи на туђ рачун; који избегава плаћање ЈС Тим, 

в. мулећар.
мuфтеџија м /муфтеџiја в. муфташ ЈС Тим.
мuфтеџика ж / муфтеџiка она која хоће да живи на туђ рачун ЈС Тим.
муфћiл м брка ЈС.
мuцоња м муцавац ЈС Тим, в. мута.
мушкaр м (мн. мушкарi) мушко дете, младић, мушкарац РПГ ЦТР.
мушкарaга ж 1. мушкобањаста женска особа; 2. женска особа која се по-

главито дружи с мушкарцима К.
мушкарaна ж мушкобањаста жена РПГ.
мушкарaча ж женска особа која трчи за мушкарцима РПГ.
мушкарe м дечачић Б.
мушкарeнце с (мн. мушкаретiја) мушко дете; хип мушко, мушкарче ТГ1 

Тим.
мушкарiца ж в. мушкарана РПГ.
мушкарiчина ж пеј. мушкарача Тим.
мушкарчe с дем. од мушкар, мушко дете, дечак ЦТР.
мушкарчeнце с дем. и хип. од мушкаре ЦТР.
мuшко с мушкарац, муж ЦТР Л.
мушкобaна ж в. мушкокоз (2) РПГ.
мuшкокоз м 1. хермафродит, сметењак Тим.
мушкокoза ж в. мушкокоз Б; мушкобањаста жена; жена која ради мушке 

послове РПГ.
муштерiја ж/м купац или корисник услуге Л ЦТР; 2. фиг. љубавник ЦТР.
муштерiка ж в. муштерија Л; жена купац РПГ ЦТР.
муштеричe с дете купац ЦТР.
муштiна1 м мушкарац ЈС; муж ЦТР.
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муштинa2 м зб. им. мушкарци, мужеви, мушкадија ЦТР.
муштулџiја м сват који иде испред осталих сватова да најави њихов до-

лазак ЈС Тим.
мушчiна м мушкарац Л.
мьзгaр м човек који скупља мезгру Тим.
мьзгaрка ж в. мьзгaр Тим.
мьзгaч м в. мьзгарка ЈС. 
мâлечак, -чка, -чко мали Б ЛГ.
мâнецак, -цка, -цко мален ТП.
мâнечак, -чка, -чко мален ТП.
мâцла ж особа успорена хода Грд; особа успорена и намештена хода Л.
мâшкав, -а, о прљав, неопран, умашкан Луж.

Н
наaлен, -а, -о размажен, навикнут да му се испуњавају жеље ПГ Тим; 

уален, размажен ЦТР.
набакарљiв, -а, -о немаран П1.
набeден, -а, -о 1. невино оптужен; 2. фиг. лажни (мајстор), умишљен 

(стручњак) ЦТР ТПС; 3. осумњичeн (за нешто што није учинио) Жл Б.
набeђен, -а, -о в. набеден ЦТР.
набељoсан, -а, -о оклеветан, неправедно оптужен ТПС [Који је на себе 

примио бељу, клевету.].
наблeсњичав, -а, -о / наблесњiћав приглуп ЈС РПГ.
набодaча ж фиг. лења и неумешна жена РПГ [набодња – виле рогуље, 

обична ракља за најгрубље послове с трњем и грањем, фиг. набодњача је 
особа коју стално треба боцкати и подстицати јер не уме сама да се сети да 
нешто ради].

нaбожан, -жна, -жно побожан РПГ.
наболњiчав, -а, -о болешљив, болан ЦТР СГС ЦТР ТГ3.
набrчан, -а, -о који има наборано чело СГС.
набрчкoј м пеј. в. набрчкан СГС.
набрчкoтина ж/м пеј. в. набрчкан СГС.
набудaлес, -та, -то приглуп, будаласт ЦТР.
навадаџiја м в. наваџија РПГ.
навалiја ж навала људи, гужва, в. навалица ЦТР.
наваџiја м наводаџија, посредник при женидби или удадби Б Луж ПГ 

РПГ.
наваџiка ж жена која помаже при склапању брака Б РПГ.
навeден, -а, -о 1. наговорен, нахушкан; 2. савијен, нагнут ЦТР.
наветрењичав, -а, -о брзоплет, који лако мења своје мишљење и распо-

ложење ЈС.
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навивaљка ж жена која намотава основу за ткање ЦТР.
навiглавина ж/м својеглава особа Б П1 К ТГ1.
навијaљћа ж жена која навија пређу за ткање ТГ1.
навiшија м/ж тврдоглава особа ЦТР; настран човек, навиглавина ЛР.
наводаџiја м посредник за склапање брака ЈС K2; проводаџија ЦТР.
наводаџiка ж в. наводаџија ЈС K2 ЦТР.
нагалaтен, -а, -о онај који је извређан најпогрднијим речима (,,нарањен 

сас г.“) ТГ1.
наглaдничав, -а, -о који није сит, који је стално у извесној мери гладан 

ТГ1
наглuвичав, -а, -о / наглувњiчав наглув Б.
наглувњiчав, -а, -о наглув ПГ ЈС ТГ3 ЦТР РПГ.
наглuпичав, -а, -о приглуп ТГ1.
наглuпњичав, -а, -о приглуп ЦТР РПГ.
нaгњичар м надничар РПГ.
нaгодан, -дна, -дно намеран (да нешто уради), приправан за нешто ЦТР.
нагoличав, -а, -о слабо одевен, бедно одевен, лако одевен ЈС.
нагосподiчав, -а, -о који је помало господин ЈС.
надeвљак м онај ко има обичај да олако људима надева ружна имена КЦ.
надодrгав, -а, -о брз, непромишљен Л.
надoкљив, -а,-о онај који громко говори, који се свађа П1 РПГ.
надoкљичав, -а, -о в. надокљив РПГ.
надoкњичав, -а, -о в. надокљив РПГ.
надолaшањ, -шња, -шњо онај који је из доњих (низијских) села РПГ.
надрагuзина м аљкава особа Л.
надрамoљ м неуредан човек Л.
надrгавичав, -а, -о брзоплет, непромишљен Л.
надrкан, -а, -о нерасположен ЈС ЦТР.
надrндан, -а, -о фиг. зловољан, мрзовољан ЦТ КЦ.
надuван, -а, -о особа надутих образа СГС.
надувeнко м ирон. в. надувен СГС.
нажâмбан, -а, -о 1. шкрофилозан, рохава лица Б; 2. кривих устију (као да 

је спреман на плач) ТПС.
нажмикuља ж заводница, она која намигује КЦ.
назланџiја м пробирач ЈС.
назлâн, -а, -о отмен, лепо и укусно обучен ЈС.
назлâнче с отмено момче ЈС.
назoрљив, -а, -о пргав, прек П1 Тим РПГ.
назoрњичав, -а, -о в. назорљив РПГ.
нaѕорник м инспектор, надзорник ЦТР.
наiпљив, -а, -о променљив, непостојан Л.
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нaјден м дете нахоче ЈС [Да би се зауставило умирање новорођенчади, 
родитељи дете ,,врљају“ на пут (на раскршће), па ко га нађе постаје кум, и 
обично детету даје име Најден. Овакво се дете зове најденом и ако му је име 
другачије – Вук и сл.].

најтrпљив, -а, -о онај који највише може да поднесе, да истрпи П1.
нaјчовек м човечан у највећој мери (по доброти нарави) Л.
накaжљив, -а,-о слабуњав, слабашан ЦР1.
нaказа ж/м пеј. груба, неугледна особа РПГ; особа с телесном маном која 

га чини ружним Б; особа са шест прстију СГС.
наказoтина ж наказа, јадник, бедник ЦТР.
нaкиман, -мна, -мно / нaћиман намеран, решен да нешто уради Тим.
наклапица ж/м насртљивац, наметљивац Б; наметљива особа, особа која 

обично дође у посету за време ручка и скоро непонуђена седа за сто ТГ1.
накoнче с в. накоњче.
накoњче с мало дете из момкове фамилије које доносе младој да га дарује 

пре но што уђе у кућу Луж ТГ2.
накuрвичав, -а, -о вулг. склон помало блуду ЈС; женскарош Л.
накурењaк м безвредна особа Л.
накурчењaк м човек који се прави важан Л.
налагaч м 1. онај радник који развија ужад и слаже (налаже) на њих ру-

ковети пожњевеног жита; 2. oнај који комином пуни ракијски казан ради 
печења ракије ТГ1.

налaтљив, -а, -о насилан, насилник Б РПГ.
налбaтин м в. албатин Л.
нaлез м онај ко стално иде насмејан, као да се увек лези КЦ.
нaлетан, -тна, -тно полетан, радан ЦТР.
налитaч м насртљивац Тим.
налuдичав, -а, -о особа која се безразложно смеје, сулуд СГС.
налuдњичав, -а, -о помало луд ПГ; сулуд, ударен, ћакнут ТГ1 ЦР1.
нальнџiја м онај који прави и продаје нануле ЈС Л.
наљeвак м фиг. гојазно дете КЦ [у ствари, наљевак је млада пуна тикви-

ца, тиква која још расте] КЦ.
намајстoричав, -а, -о онај који натуца нешто од заната ЛГ; приучен ЈС; 

онај који има смисла за мајсторију К Б.
намаoвичав, -а, -о онај који на тренутке испољава неку негативну осо-

бину, махничав. – Постaде намаoвичав, ча[с]-се смејe, час лудeје, нiкад не 
знaш квo ће урабoти ЦТР.

намашљiв, -а,-о променљив, несташан Л.
нaмерник м 1. човек који је нешто наумио Л; 2. неочекивани посетилац 

Б.
намерњaк м непознати гост, незвани гост, намерник РПГ.
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нaметен,-а, -о в. насметен.
намигљiв, -а, -о који намигује, враголаст ЦТР.
намигљiвка ж неморална, лака жена ЦТР.
намигљiвча м неверан муж, враголаст мушкарац ЦТР.
намргoден, -а, -о / намргођен мргодна особа, натуштена, натмурена СГС.
намргoђен, -а, -о в. намргоден СГС.
намћoр м лош човек, који уједно и ћути ЈС; зловољан, пакостан човек 

ЦТР.
намћoрас, -та, -то онај који је лош и ћуталица ЈС.
намuсен, -а,-о који се намусио, који се онерасположио ТГ1.
нaна ж мати, мајка (угл. у псовци) ЈС Б. – Нaну му, нaнину! ЦТР.
нaнка ж дем. од мајка ТГ1 РПГ, баба ПГ; дем. и хип. од нана, мајка ЦТР.
нaнче с дем. и хип. од нана, мајка ЦТР.
нањuрен, -а, -о намрштена особа набораног чела СГС.
наoкњичав, -а, -о онај који говори гласно и као да се надвикује СГС.
напiјен, -а, -о трп. прид. од напије се, који се напио ЦТР.
напiчњак м младо, полно још несазрело женскиње Л.
напнiвьшкa ж фиг. уображена особа која нема чиме да се поноси П1.
напрндoтина ж/м пеј. срдита особа КЦ.
напuдљичав, -а, -о плашљив ТГ2.
напuљен, -а, -о онај који има дебеле усне СГС.
напуштенiк м разведен човек ЦР2 Тим.
напуштенiца ж разведена жена ЦР2 Тим.
напуштeнко м в. напуштеник БП2.
наравлiја м човек незгодне нарави, ћудљив човек ПГ Тим.
наравлiка ж в. наравлија ЈС.
нарављiв, -а, -о ћудљив, зао, пакостан, незгодан ЦР2.
нарaпит, -а, -о оштар, прек у говору Л.
нарафлiја м доброћудан човек Л.
нарафлiка ж в. нарафлија Л.
нарицaљћа ж жена која нариче (над покојником), нарикача ТГ1.
нарoљан м пијан, напијен Б.
наслuтен, -а, -о који је наружен, нагрђен, унакажен Тим ТГ3.
насмeтен, -а, -о 1. заостао у развоју, померен ТГ3; 2. ћакнут П1; 3. збуњен 

РПГ РПГ.
насметuљћа ж неспретна особа, особа која је увек на сметњи Тим.
наснoван, -а, -о (,,у петнајесе“) врло висок, мршав и погрбен П1 [Снује 

се у разумној ширини, колико разбој може да поднесе, а у овом смислу неко 
је прешироко или превисоко ,,заснован“, ненормално развијан, у нечему пре-
димензиониран.].

настiњичав, -а, -о ћудљив П1.
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настојaтељ м члан црквеног одбора који је учествовао у подизању за-
ветног крста ТГ1.

настoјко м надгледник, надзорник Л.
настрaничав, -а, -о / настранiчав ненормалан, који је застранио, скре-

нуо ТГ1 K2; својеглав, незгодне нарави ЈС; задрт ЦТР.
настрањuша ж настрана женска особа ТГ3.
настрaпњичав, -а, -о на своју руку ЛГ; наметљив, упоран ЛР ПГ.
настрaшичав, -а, -о помало страшан, који изазива страх К2.
наступiпатка ж/м фиг. ситничар Л Тим [У неким дечјим играма (шко-

лице и сл.) где је битна прецизност стајања, постоје особе који никако да 
остваре ту прецизност, него увек нагазе, повреде, линију, односно ,,наступе“ 
на њу. Отуда и овакав прекорни израз.].

натакuља ж курвештија Тим.
натакuша ж в. натакуља Тим.
нaтама в. натема.
натeма ж/м јака особа оскудне памети, кабадахија, силеџија ТГ1.
нaтлапа м наметљивац, насртљивац ПГ РПГ.
натлaпица ж/м в. натрапица Б РП ТГ1.
натлaпњичав, -а, -о онај који је насртљив РПГ.
натрaпица ж/м незван гост, нежељен гост, самозвани гост ТГ2; в. натла-

пица.
натrгнут, -а, -о ћакнут, ћудљив П1.
натрoнтан, -а, -о превише обучен, са превише одеће на себи ТПС.
натrтњак м онај ко се петља тамо где му није место ЦТР.
натртoја м онај ко је недорастао за посао који ради ЦТР.
натuнтен, -а, -о онај са јаким, накострешеним обрвама, намргођен СГС.
натuрица ж/м упорна, наметљива особа ЛР.
натурлeћа м наметљив човек Л.
натuрљив, -а, -о наметљив, који јако наваљује П1.
натuрњак м насртљивац ЈС.
нaћиман, -мна, -мно в. накиман Тим.
наuјглавица м онај ко се прави најважнијим у друштву П.
нaуман, -мна, -мно решен да уради нешто што је наумио ТГ1; намеран, 

рад нечему Л ЦТР.
нaучњак м научник ЦТР.
нацерoтина ж/м особа која се без потребе кези ЦТР.
начaлник м начелник ЦТР.
начeпен, -а, -о пеј. својеглав, наваљен на једну страну П1.
наџaк бaба изр. закерало ЦТР.
наџaк м фиг. напрасит, склон свађи ЦТР.
наџaпит, -а, -о осоран, груб Л.
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наџапљiв, -а, -о напрасит, љутут ТГ2.
наџaпњичав, -а, -о / наџатњичав неодмеренх покрета, груб, пргав, же-

сток П1 РПГ.
наџaтњичав, -а, -о в. наџапњичав П1.
наџoрљив, -а,-о осоран ЈС ЦТР [Џорне, грубо ритне, удари, отера од 

себе.].
нашашaвичав, -а, -о сулуд, шашав ЦТР.
нашашњiчав, -а, -о в нашашавичав ЦТР.
нaшинац м човек из нашег краја ЛП; који је из нашег краја, из завичаја, 

земљак ПГ РПГ.
нaшинка ж в. нашинац Б.
нaшинчанин м в. нашинац РПГ.
нашунтaвичав, -а, -о будаласт ЈС.
неaјан, -јна, -јно нехајан, без одговорности ЦТР.
неaљив, -а,-о немарљив, немаран ЛР Л.
неваљaшан, -шна, -шно 1. неваљао, лош Б; рђав, покварен ТГ1; неваљао, 

лош, рђав, лењ ЦР1; 2. болешљив, слабуњав К.
неваљaшко м 1. неваљалац ЦТР; 2. болешљивко ЦР1.
неваљaшник м в. неваљашко ЦР1.
неваљaшница ж неваљалица; болешљивица ЦР1.
нeведа ж/м фиг. незналица, тупан, глупа особа РПГ.
невелiт, -а, -о (никако) не одговара, (ни мало) не ваља П1.
невељaшан, -шна, -шно 1. рђав, неваљао ЦТР; 2. ружан ЦТР; 3. болан, 

болестан Б ЦТР.
невeран, -рна, -рно подмукао Л.
невеселiја м невесео човек, склон потиштености П1.
невeста ж 1. млада, девојка на дан своје удаје (и целе свадбене године) ЛР 

Б РПГ; 2. фиг. млада жена ЦТР.
невестe с дем. и хип. од невеста ЦТР.
невестeнце с дем. и хип. од невесте ЦТР.
невeстица ж дем. и хип. од невеста ЦТР РПГ.
невестичe с дем. и хип. од невесте ЦТР.
нeвеш, -та, -то неумешан, неупућен у неки посао Б.
невoљан, -а, -о болестан, оболео ЦТР.
недељaра ж жена у породичној задрузи која у току једне седмице припре-

ма храну и одржава ред у кући, док друге иду у поље на рад ПГ.
недоакaлан, -лна, -лно глуп, неразуман, ћакнут ЦТР.
недодrгав, -а, -о неразборит; незгодне нарави ЈС; непромишљен Л.
недодrж м в. недодржља.
недодrжља м онај кога не држи место, ко не може да се скраси на једном 

месту Луж.
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недодrшко м немирко; нестрпљивко (који не може да одржи тајну) РПГ.
недознавoтина ж излапотина, глупа особа ЦТР.
недозрeл, -а, -о недорастао, без искуства, приглуп РПГ.
недокaжљив, -а, -о тврдоглав, неразборит, коме се не може доказати; који 

не прихвата савете ЦР1 Б РПГ.
недокaза м онај коме се ништа не може доказати, неповерљив, сумњичав 

КЦ.
недокaзан, -а, -о неразборит, тврдоглав ЦТР РПГ КЦ.
недоклeпан, -а, -о 1. недовршен ЦТР; 2. фиг. ударен, ћакнут ЦТР.
недоклeпоња м онај који је ћакнут ЦТР.
недомoтрен, -а, -о недоказан, неразуман, несмотрен ТГ1.
недонoче с недоношче ТИМ К.
недонoшче с 1. дете рођено пре времена РПГ; 2. фиг. недозрела особа Б.
недопрaвен, -а, -о 1. недовршен; 2. фиг. ћакнут, ударен, тупав ЦТР.
недопрaвљен, -а,-о / недоправен, недопрајен, недопраен погрд. незрела 

особа К; фиг. недотупаван, ћакнут ЦР1.
недопрaен, -а, -о в недоправен.
недопрaјен, -а, -о в недоправен ЦТР.
недорaнимајћа ж пеј. незрела особа, сметењак Тим.
недосeд м нестрпљива особа ТГ1 Тим.
недосoлен, -а, -о 1. недосољен ЦТР; 2. фиг. глуп, ћакнут ЦТР.
недотaван, -вна, -вно неурачунљив; који није довољно разуман ТГ1.
недотвасaл, -а, -о фиг. недорастао, незрео, неискусан РПГ.
недотeпан, -а, -о 1. неубијен ЦТР; 2. фиг. ћакнут, ударен ЦТР РПГ.
недотлâченко м недорађен, неоформљен, недорастао Луж.
недотлâчко м в. недотльченко.
недотuпав, -а, -о глуп, ударен Тим ЦТР.
недошкoлуван, -а, -о површан ЦТР.
недrгав, -а, -о в. недодргав ЈС.
недrгавац м човек незгодне нарави и склон свађама ЈС.
недргaвштина ж пеј. неразборита особа Тим.
недâгав, -а, -о болешљив, једнако нездрав Б Луж РПГ СГС; слаб, неспо-

собан, болешљив, који има неку физичку или психичку ману ПГ1.
недâгавац м в. недьгав Б.
недâгавица ж в. недьгавац Б.
недâгавштина ж/м пеј. слаб, немоћан,болешљив човек П1 СГС.
недâгља м болешљив човек Б.
недâгљав в недьгав.
нежeњет, -а, -о нежењен, неудавана. – Остaде вој девoјка нежeњета ЦТР.
незaситан, -тна, -тно лаком ЦР1.
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незасiтник м / незaситник 1. грамзива, незајажљива мушка особа ЦТР; 
2. гладница ЦТР, који много једе, који се не може заситити ПГ; лакомац ЦР1.

незасiтница ж 1. лакома жена ЦР2; грамзива женска особа ЦТР; 2. глад-
ница ЦТР.

незасiтњак м ненасит и грабљив човек П1.
нeзафалан, -лна, -лно незахвалан ЦТР.
незгодiја ж фиг. незгодна особа РПГ ЦТР.
нездригoсан, -а, -о који је незграпног понашања, неваспитан, неучтив 

ТГ3; в. здригосан.
нeја ж невеста ПГ.
нeјћа ж в. неја.
некaдьр, -дра, -дро нејак ЈС.
некaсветан, -тна, -тно луд, глуп, недотупав ЦТР.
некrстен, -а, -о 1. некрштен ЦТР; 2. фиг. немиран, будаласт, глуп ЦТР.
некâсветьн, -тна, -тно који је неразуман, недоказан ТГ1.
немaјмир м немиран, живахан дечак, немирко Б ЛГ Л.
немaјмирка ж немирна, живахна девојчица, немирка ЦТР.
немaјмирче с дем. од немајмир ЦТР.
немaјстор м невешт у неком послу Б.
немaк м нем човек ЦТР.
немaрљив, -а, -о немаран ЦТР.
немaћан, -ћна, -ћно сиромашан ЛГ ЈС Л.
немaц м / нeмац мутавко П2 РПГ.
немaч м сиромах ЈС.
немaшан, -шна, -шно 1. сиромашан; 2. неродан ЦТР.
немијeнко м неумивенко ЦТР РПГ.
нeмиран, -рна, -рно живахан Б.
немирaт, -а, -о немиран, несташан ПГ1 РПГ.
немiрко м немирно мушко дете ЦР1; немиран, несташан дечак ЦТР.
немiрник м несташник, немирник, несташно дете ЦР2.
немiрница ж немирно, несташно женско дете ЦР1.
нeмит, -а, -о вазда неумивен, прљав Б ТГ1.
нeмка ж 1. нема жена ЦТР; 2. ћутљива особа ЦТР.
нeмкиња ж нема женска особа РПГ СГС.
немолiтвен, -а, -о 1. некрштен РПГ; 2. фиг. несувисла особа, особа која 

не зна реда у понашању Б.
немoћан, -ћна, -ћно болестан ЦТР.
немоћнiк м болесник ЦТР.
немоћнiца ж болесница ЦТР.
нeмтур м ћутљив, намргођен човек ЈС.
нeмча м 1. нем човек ЛУж Пг ЦТР; 2. ћутљив човек Б Л ЦТР СГС.
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немâц м ћутљив човек, мутавац Б Луж СГС, в. немац Б.
ненaвидан, -дна, -дно мрзак Лг ПГ.
ненaвидник м онај који некога не подноси, мрзи, који неком завиди ПГ; 

онај који завиди, завидник ЦТР.
ненавiдница ж она која мрзи, завидница ЦТР.
нeнадник м неочекивани гост, намерник Тим.
ненајeдив, -а, -о незасит ЈС.
ненајeдица ж/м особа која много једе, која се не може најести ПГ РПГ.
ненајeшан, -шна, -шно ненасит ЦТР РПГ.
ненајeшник м в. ненаједив, који не може да се наједе ЈС Л Б; незасита 

мушка особа ЦТР.
ненајeшница ж незасита женска особа ЦТР.
ненaситан, -тна, -тно незаситан, лаком ЦР2.
ненaситница ж в. ненаситан ЦР2.
ненаuка м неприучен, неувежбан, невешт човек Л.
неодберoтина ж/м неразумна особа ЈС; онај који не одбира (= не разбира) 

Б.
неожeњет м нежењен РПГ.
неокaстрен, -а, -о фиг. глуп, неотесан ЦТР.
неосoлен, -а, -о фиг. још није осетио жену, живот ЦТР.
неотeсан, -а, -о фиг. груб, простачки ЦТР.
неотрепoтина м неотесанко, глупан ЦТР.
неоцeњив, -а, -о недовољно разборит ЈС.
неперoтина ж пеј. неопрана особа, особа која носи неопрану одећу ЦТР.
непeрчина ж/м пеј. човек/жена који се не пере и не умива редовно ЈС.
непомeник м други назив за омражену, непожељну особу ЦТР.
непомeница ж други назив за омражену, непожељну особу ЦТР.
непослuшник м својеглавац, тврдоглавац ЦР2.
непослuшница ж самовољница, непослушна жена ЦР2.
непремeњен, -а, -о који се није свечано обукао П2.
непривeтљив, -а, -о онај ко не сарађује са својима (са породицом, са род-

бином) КЦ.
непрошенiца ж девојка коју су просци дошли да виде и процене да ли 

им одговара, али се нису одлучили да је запросе ТГ11.
нерaботан, -тна, -тно нерадник, онај који не воли да ради Б; лењивац ТГ1 

РПГ ЦТР.
нерaботник м нерадник, ленштина ОГ Л РПГ ЦТР.
нерабoтница ж пеј. нерадница ЦТР.
нeрадан, -дна, -дно лењ Л.
неразaбран, -а, -о онај који је неразуман, који не схвата, који је својеглав, 

тврдоглав ТГ1 ЦР1.
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неразбoрит, -а, -о неразуман, тврдоглав РПГ ЦТР.
неразбoрљив, -а, -о в. неразборит ЦТР.
нерaзбран, -а, -о в. неразборит ЦТР Тим Б РПГ.
неранимaјковац м нерадник, ленштина (онај који своју мајку не храни 

јер је нерадан) ПГ.
нeрасположан, -жна, -жно нерасположен, забринут ЦТР.
нeредник м онај који изазива неред ЦР2.
нeрод м особа с којом нисмо у сродству РПГ.
неродuља ж нероткиња П2 РПГ.
нерoткиња ж жена која не може да роди СГС.
несвеслiја ж/м душевно оболела особа, особа која није при чистој све-

сти ПГ.
несвидљiв, -а, -о шкрт, недарежљив ЦТР.
несвидљiвка ж шкртица, тврдица ЦТР.
несвидљiвко м шкртица, тврдица ЦТР.
несвидљiвча м в. несвидљивко ЦТР.
нeсврта ж/м скитара Л КЦ.
несмaјан, -јна, -јно погрд. незграпан, неспретан, тврдоглав, сулуд, ћакнут, 

немиран (дете) ЦР1.
несмaјник м необузданко Б; в. горолесник Тим.
несмaјница ж беспосличарка Л.
нeсмасан, -а, -о немиран, неразуман ЦТР.
несмeтен, -а, -о в. на(с)метен Б.
несмiрник м живахна особа Тим.
несмoтрен, -а, -о непажљив, неопрезан ЦР2.
нeспособан, -бна, -бно одузета особа, с непокретним удовима СГС.
несрамљiв, -а, -о бестидан ЦТР.
несрeјћник в. несрећник ТГ3.
несрeјћница ж жена која доноси неприлике ТГ3.
несрeтник м 1. проклетник РПГ; 2. фиг. шаљ. шерет, зановетало Б.
несрeћко м несрећник, несташко ЦР2.
нестрiжља м неошишан, са дугом неуредном косом СГС.
неuвредан, -дна, -дно неувредљив, које се не вређа лако РПГ.
неумејaтан, -тна, -тно онај који не уме, не зна да ради, невешт, супротно: 

умејатан РПГ ЦТР КЦ.
нeуштиван, -вна, -вно неваспитан, неуљудан ТГ3.
нечамuзан, -зна, -зно неразборит, ненормалан ЦТР.
нечaмушан, -шна, -шно онај који није при чистој свести ЈС.
нечистiвница ж жена након порођаја Тим.
нeчовек м лош човек РПГ.
нечâвезан, -зна, -зно ћакнут, сулуд РПГ.
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нiкакав, -ква, -кво пеј. рђав ЦТР.
нiсак, -ска, -ско низак ЦТР.
нискочeлас, -та, -то / нискочелес особа с малим, узаним челом СГС.
нискочeлес, -та, -то в. нискочелас СГС.
нишaнџија м онај који добро нишани, гађа и погађа Б; просилац ЈС [ни-

шан = дар који девојци доносе просци].
нiштавац м безвредан човек Пг.
ништaвко м в. ништавац Пг.
ништaк м пеј. покварењак, нитков, безвредан човек ЦТР, човек који не 

вреди ништа ЛР К ЦР1.
ништачiна м ништавило од човека, ништак Б.
нiштачовeк м безвредан човек, ништавац, ништавко, ништак ПГ.
новаџiја м наваџија, наводаџија РПГ.
ногaт, -а, -о који има велика стопала ТГ2 СГС.
ножaр м занатлија који израђује ножеве Л.
носaр, -а, -о пеј. в. носат СГС.
носaра ж пеј. жена са великим носом СГС.
носaт, -а, -о онај који има велики нос СГС.
нoсоња м пеј. човек с великим носем К ЦТР СГС.
носуљaна ж пеј. в. носара Б.
носурaв, -а, -о пеј. в. носат СГС.
носурaн м пеј. човек са великим носом СГС.
носурaна ж. в. носара СГС.
носурaча ж. погрд. в. носара СГС.
ноћнiк м човек који живи углавном ноћу ЦТР.
ночњaк м ноћобдија Тим.
нужничaрка ж клозетарка Тим.
нумејaтан м в. суртук, супротно: умејатан ЦТР.
нuрча м пеј. нањурена, намрштена и срдита особа РПГ.
нuрштина ж пеј. в. нурча РПГ.

Њ
њињoрен, -а, -о претерано мажен, размажен Тим.
њoкало с в. њуњав СГС.
њoња м неугледан, спор човек Л.
њoрта м невешт, несналажљив човек Л.
њuвало с онај који тумара, који њушка, који хоће све да зна; интригант 

ТГ3 РПГ.
њuжда ж пеј. велика тврдица Тим.
њuња ж/м пеј. в њуњав СГС.
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њuњав, -а, -о 1. срамежљив, неумешан, збуњен, потуљен П1 Тим; 2. који 
говорi кроз нос СГС.

њuњавка ж пеј. в. њуњав СГС.
њuњало с пеј. в. њуњав СГС.
њuра м угурсуз, туњавко П1.
њuрав, -а, -о туњав, ћутљив, глуп Тим ТПС К КЦ.
њuраван, -вна, -вно туњав, ћутљив ЦТР.
њuравица ж својеглава, ћутљива и зла жена П1 Тим; замлаћена, занесена 

особа ЦТР.
њuравка ж туњавка ЦТР.
њuравча м туњавко ЦТР.
њuравчина ж/м прек. онај који ћути, непријатељски гледа и смишља неко 

зло П1.
њuравштина ж/м в. њурча РПГ.
њuрка ж туњава, ћутљива женска особа К ЦТР.
њuрна ж в. њуравица Тим РПГ.
њuрча м потиштен човек, који је ућутао због болести Грд Тим ТПС; в. 

њура; прек. онај ко се лако наљути, нањури Б; ћутљивко ЛР, туњавко ПГ 
РПГ; туњавко, ћутљивац РПГ. ЦТР.

њuрчав, -а, -о в. њурав КЦ.
њурша м пеј. будалетина Тим.
њuшкало с погрд. тражилац, онај који тражи, који за нечим трага ЦР2; 

в. њувало; фиг. особа која је стално у потрази за новостима, која „дири“, 
истражује сеоске трачеве ЦТР; жбир, шпијун Тим.

њушкaч м онај који се бави претурањем, завиривањем, претраживањем, 
који њушка ЦТР.

О
oaла ж 1. фиг. запуштена особа ЦТР; 2. маскиран коледар који од домаћина 

тражи дозволу за улазак коледара у кућу ЈС.
оaлен, -а, -о 1. размажен РПГ; размажен, распуштен ЦТР КЦ; 2. (као ала) 

обдарен нечим – углавном се мисли на полни орган ЛР.
оaлњак м пеј. размажена особа РПГ.
оалoсан, -а, -о уаљен, запуштен ЦТР.
оаљaвен, -а, -о искварен, размажен ЦТР.
оaљак м 1. пеј. неваљало дете, в. оалњак РПГ Л; 2. онај са неким теле-

сним недостатком ЦТР.
оaљњак м пеј. маза, претерано размажена особа РПГ.
оaљћа ж/м неваљала особа ТПС.
oаран, -рна, -рно добар, поштен ЦТР.
обавeзан, -зна, -зно / обовезан који је прихватио обавезу Б КЦ.
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обaјник м бајач, врач Тим.
обaлик м дволичан човек ЈС.
обдuван, -а,-о презасићен, најчешће и гојазан ЈС Тим К2 КЦ.
обеснiк м обешењак ЈС.
обешенiк м 1. обешењак, онај који се обесио. – Обешеницi iду пред 

oблак да не пaдне oблак [град?!] РПГ; 2. фиг. угурсуз, препредењак ЦТР К.
обешeнко м фиг. в. обешеник ЦР2.
обешењaчина м аугм. обешењак ЦР2.
обeшко м обешењак ЦТР.
обиђuша ж редуша (јетрва) Л.
обиџoја м погрд. мушка особа која воли да свако јело проба КЦ.
обиџoјка ж шаљ. в. обиџоја КЦ.
обиџoјла ж в. погрд. обиџоја КЦ.
oблаза ж. фиг. особа без стида и срама ЦТР.
oблазина ж. фиг. пеј. бестидница ЦТР.
oблес, -та, -то фиг. угојен, надебљан ЦТР.
облизoја м подруг. онај који стално нешто једе; који се стално облизује 

ЦТР.
облитoја м подруг. онај који облеће око кога или чега, ко заобилази неки 

посао ЦТР.
облoв м нерадник, ленштина ЦТР.
обовeзан, -а, -о в. онај кога су обавезали Б.
oбовезан, -зна, -зно који има обавезу, в. обавезан Б.
обрiтвен м 1. обријан, супротно: небритвен Б Тим К2; 2. фиг. опељешен, 

опљачкан Б.
обрiчен м фиг. опљачкан КЦ.
обрљавoтина ж прек. луда, замајана особа ЦТР.
обрљoсан, -а, -о пеј. забрљавео, слуђен Б.
овuрит, -а, -о 1. слабо, лоше обучен (на хладноћи), сиромашак Б; 2. тан-

ког струка СГС.
овчaр м / овчарин онај који чува овце, чобанин Б РПГ ЦТР.
овчарeтина м пеј. лош и неуредан овчар РПГ.
овчaрин м овчар Б ПГ ТГ1.
овчарiна пеј. овчар ЦР1 РПГ.
овчарiца ж пастирица која чува овце РПГ.
овчaрка ж она која чува овце, чобаница, пастирица Б РПГ ЦТР.
овчaрко м овчар Б РПГ.
овчaрче с дем. овчар ЦР2.
огарлiја м живахан човек, весељак Л.
oглаџија м учесник у обичају огледа (прве посете младиној кући, после 

веридбе) Б.
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огледнiк м в. оглаџија ПГ Тим.
оглuшњак м глув човек или онај који се прави да не чује Тим Б.
oгњичав, -а, -о онај који има температуру СГС.
оговарaча ж жена која оговара Б П1.
огорeлац м 1. страдалник, погорелац ЦТР; 2. фиг. сексуално угрожен, 

жељан КЦ КЦ.
огорeља м човек са белегом од опекотина Б ЈС; погорелац Л; сиромашак 

Л; сиромах ЦТР.
оградiсал, -а, -о омађијан, зачаран, замајан П2; пропао начисто ЛР.
ограiсал, -а, -о надрљао РПГ.
ограјiсал, -а, -о в. оградисал Б; човек рохава (као обгорела) лица СГС.
огузивaч м човек који се повлачи кад наиђу тешкоће, који одлаже по-

слове ЈС.
огуљeнко м погрд. човек с огуљотинама на лицу ЦР2.
огурсuз м мангуп, хохштаплер, угурсуз ЦТР.
одавaча ж в. удавача Л.
одaдена ж удата Б.
одaрена ж са много девојачког, свадбеног дара КЦ.
одaч м ходац ЈС.
oдаџија м собар ТГ1.
oдаџика ж собарица, послужитељица, редуша ТГ1.
oдвратник м јако лош човек ЦТР.
одељaк м одељен човек, издвојен из породичне задруге Тим; в. подељак.
oдличан, -чна, -чно 1. онај (о ученику) са највишим успехом К2; 2. добар 

у свему Б.
oдметан, -тна, -тно успешан, у пословању, који има одмета (учинка) Л.
однoшљив, -а, -о онај који расипнички троши имовину домаћинства, који 

,,односи“ П1.
одркавeл, -а одртавео, остарео КЦ.
одрoчица ж жена која бајањем ослобађа од урока Тим ЈС.
одрoчљив, -а, -о онај који тешко прихвата, који одриче (није одрочљив 

= лако прихвата љубавне понуде) П1; одбојан Тим; више у изразу ,,не 
одрочљив“ – не одбија понуђено РПГ.

одртoтина погрд. остарела и онемоћала особа ЈС.
одuринче с некрштено дете. – Ништа на вука не, ништа на одуринче не“, 

нар. бајалица ТГ1 [одуриснице = суђаје].
одурiсник м пеј. угурсуз, зла особа, проклетник Тим.
одурiсница ж пеј. зла жена, проклетница Тим.
озeмчес, -та, -то онизак ЛР.
озимкaр м фиг. печалбар који се зими није враћао кући ЦТР.
окaт, -а, -о који има очи ТГ1.
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окaч м особа која ,,надокује“ кад говори СГС.
оклапaн м онај који воли оклапину, који воли да живи на туђ рачун ТГ1.
оклапaш м в. оклапан ТГ1.
oла ж маскирана особа (најчешће на седељкама) ЈС [олалије = обичајне 

ватре о пролећним покладама, с весељем и прескакањима Б]; в. оала.
oлалија м фиг. неозбиљан човек Л.
олђeрда м дечак који тек што се није замомчио ТГ1.
олизoја м вртиваган, онај ко хоће да поједе све што види, нарочито ако је 

туђе КЦ.
олiсен, -а, -о онај који је добио прамен неке друге боје косе, в. залисен 

КЦ.
олoјда ж в. алојда ТГ2.
олoјдес, -та, -то в. алојдес ТГ2.
oлош м безвредна особа Б.
олошaрија плт. олош, шљам, талог друштва ЛГ Л.
oљав, -а, -о аљкав, прљав РПГ.
ољaган, -а, -о оклеветан, онај на кога је пала брука Б.
омaјан, -а, -о омађосан, опсењен, онај кога су ,,ватале омаје“ Б Тим; за-

чаран, залуђен РПГ.
омајoтина ж омамљен, опсењен, залуђен, занет ЦТР.
oмалечак, -чка, -чко м омањи, онижи РПГ.
oмлађи м млађи.– Нeма у кuћу нiкаквога oмлађега Н.
омрaзен, -а, -о омрзнут, посебним поступком врачаре примио омразу КЦ.
омuљан м ошишан ЛР.
онекадрeл, -а, -о онемоћао, изможден болешћу, изнурен Б Тим.
онемoгал, -гла, -гло онај који је изнемогао Б.
онодâц м љубавник, швалер Тим [Онај који некога оноди.].
опaдник м потказивач, сплеткар ЛГ К [Онај који опада, лажно клевеће].
опалiја м варалица ПГ; преварант Л.
опанчaр м занатлија који прави опанке К Тим.
опарaш м онај који се увек инати, све ради контра Б.
опаснiк м опасан човек ЛГ К Тим; лукав, сналажљив Б.
опаснiца ж опака, зла жена ЦР2.
опашaр м онај који игра на зачељу кола Тим.
опашaрка ж она која игра на крају кола ЈС Тим [опаш = реп].
опlзал, -зла, -зло / опузал ослабео, изнемогао Жл СГС
оплuвњак м ленштина ПГ РПГ [Оплул се (оклобчио се) од лежања.].
опљиждaк м дечак или девојчица у доба пубертета ТГ1.
опљиштaр м девојчурак ББП Жл.
опoрит, -а, -о својеглав, тежак за сарадњу, склон свађи и тучи П1 К РПГ; 

тврд, тврдоглав ПГ; незгодан за сарадњу Тим.
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oправан, -вна, -вно сналажљив, који лако нађе решење Л К Тим Б.
оприштaр м в. опљиштар; дечак или девојчица у доба пубертета Тим.
опuзал, -зла, -зло особа упалих образа СГС.
опурaш м немирко, живахно и немирно дете ТГ2.
опâнћан, -а, -о неправдено оптужен, опањкан Б.
опьнчaр м мајстор који израђује и продаје опанке ПГ РПГ.
oрав, -а, -о широке руке, лако помаже друге материјално П1.
ораспiја ж демонска жена; курва П1; зла жена, роспија ПГ РПГ.
оратаџiја м 1. причљив, речит човек ПГ; 2. девојкин момак, с којим она 

говори, ашикује ЛП [орати = говори].
оратаџiка ж говорљива жена; алапача П1.
орaтка ж причљива жена ЈС.
оратлiја м речит човек ЈС; говорник Л; говорљив, причљив човек, при-

чалица ЦТР.
оратлiка ж причљива жена ЦТР.
оратнiк м в. оратлија ЦТР.
орaч м онај који оре ЦТР Б.
оrмљак м сакат човек ДМ.
оробeрац м играч у колу који изузетно лепо игра ТГ1.
оробeрка ж в. ороберац ТГ1.
орoден, -а, -о повезан родбински (удајом, женидбом) Тим.
ороiгра м добар играч у колу Б.
ороiгрица ж в. ороберац ТГ1.
оронuл, -а, -о онај који је ослабео, оронуо СГС.
ороспiја ж роспија, неваљалица ЈС Л, в. олоојда, в. курбетка ЦТР.
ортaк м друг у неком послу, пословни партнер. – Тoј ће ти помoгне мој 

ортaк, јa не рабoтим тoј ЦТР.
ортaк м 1. сараднику послу ЛР; друг у заједничком послу ЈС ЦТР; 2. сув-

ласник заједничке производне имовине (воденице, радње) Б.
оружлiја м човек под оружјем (војник) Тим.
осакaћен, -а, -о особа с повређеном руком или ногом СГС.
оседињавeл, -а оседела особа СГС.
осeњен, -а,-о омађијан, омајан, зачаран ТГ1 Тим.
oсетан, -тна, -тно осетљив, увиђаван П1 РПГ.
оскобuља ж погрд. чупавица Л.
осмакoтен, -а, -о тешко ударен, повређен ЛР.
осмочвoрац м човек са чворовима Л.
oсорник м осоран, прек човек ЦТР.
осотoњен, -а, -о омајан, замајан, зачаран, опсењен Б.
осрамoтен, -а, -о осрамоћен, обрукан Б.
острaч м оштрач ЦТР.
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oстрога м фиг. човек високог раста СГС.
острокoнђа ж пеј. свадљива, намћораста жена, склона оговарању ЦТР.
остроuман, -мна, -мно оштроуман ЦТР.
oтман м отимач К.
отманџiка ж жена отимач К.
отrакан, -а, -о бистар, сналажљив, вешт ЈС.
oтрезан, -зна, -зно отресит, бистар Н.
oтровник м 1. тровач Л; 2. зао човек К.
отрoвник м зао, прек човек ЦТР.
oтровница ж зла, опака жена ЦТР; опака, зла жена К.
oтровчина ж отровкиња. – То е мојa отрoвћиња /…/ дeвет ми је брaта 

отрувaла (н. п.) ТГ1.
отурaлница ж врачара која скида чини, која одгони (отура) болест ТГ1.
oћа м очух ЈС.
oћја м в. оћа. – Бoље да iмаш оћiју него маћiју ЈС.
oћка ж жена која увек хоће, супротно: нећка ЦТР.
oћко м онај који хоће, супротно: нећко ЦТР.
oча м очух. – Дuшка oча чувaо кај да му је сiн ЦР1.
очaнчен, -а, -о фиг. ударен Л.
очевaдник м насртљивац, отимач, безобзиран човек ТТГ1 К.
очeпен, -а, -о фиг. настран, особен човек К; пркосан, јогунаст, својеглав 

РПГ.
очeпљак м угурсуз, особењак П1 Б; особењак, особа мимо света Пг ЦТР.
очовaдан, -дна, -дно м зао, дрзак, насртљив, веома груб Тим.
очовaдник м зао човек ЦР1 РПГ; в. очевадник; насртљивац, безобзиран 

човек ЦТР.
очовaдница ж зла, опака жена ЦР1; безобзирна жена, насртљивица ЦТР.
oчув м очух ТГ2. – Овдe га-е очувaл oчув ЦТР.
очuљен, -а, -о особа с оштећеним уветом, чуљав СГС.
ошашaвен, -а, -о залуђен, збуњен Тим Б.
ошкобавeл, -а, -о особа упалих образа, шкобав СГС.
oшљак м скитница, мангуп, нерадник ПГ; неваљав ДМ; в. ашљак; фиг. 

мангупарија, људски отпад, олош, шљам ЦТР.
ошљaр м лош, неугледан мајстор, слаб радник ЦТР.
оштрокoнџа ж оштроконђа, опака, зла жена ЦТР.
оштрокoнџула ж в. оштроконџа ЦТР.
оштuрница ж жена лопов, која кад краде, све опрљи или оштури Б.
оштuрњак м излапела особа РПГ.
оштурoтина ж/м пеј. глупак, намћор РПГ.
ошuшкан, -а, -о опљачкан (о парама) Б Н.
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П
павунiца ж фиг. женска особа са дугом косом СГС.
пазaрац м човек који купује или продаје Л РПГ.
пазаркaт м човек који иде на пазар или се отуд враћа ЈС.
пазарлiја м човек који често иде на пазар ЈС Л Тим.
пазарџiја м в. пазаркат ЈС; продавац или купац Л Тим; учесник у 

пазарењу, трговац, купац. – Дојдoше нaши пазарџiје, да вiдимо квo су 
купiли ЦТР.

пазарџiка ж в. пазарџија Л; жена учесник у пазарењу ЦТР.
пазарџичe с дете које је било на пазару ЦТР.
пајдaш м друг (у лошем послу) ЈС.
пaјсторак м пасторак ЈС РПГ.
пaјсторка ж пасторка ЈС РПГ.
пaјсторћина ж пасторка П1 РПГ.
пајтaш м в. пајдаш ЈС Л Тим.
пакленiк м много упрљан, уцрњен човек Б.
пaкља м лице с изразитом маном у говору Л.
пaкљав, -а, -о са сметњом у говору Л.
пакожџiја м онај који прави неред, лом, штету, који не пази ствари Тим 

ЦТР.
пакожџiка ж она која прави лом, неред, наноси штету ЦТР.
пaкосан, -сна, -сно онај који чини пакости К.
пакоснiк м зао, пакостан човек, човек који чини нешто из пакости Тим 

К ЦТР.
пакоснiца ж в. пакосник К Тим; зла, пакосна жена ЦТР; у Тим пaкосница.
пакосничe с пакосно дете ЦТР.
пакошчiја ж човек који прави штету ЛР; пакосник ПГ РПГ.
пакошчiка ж в. пакосница Тим.
палавeрка ж жена која обилази куће и много говори ЈС Тим алапача Л; 

препредена, лажљива, превртљива особа ЦТР.
палaвра ж 1. брбљивица, опајдара; интриганткиња ТГ1 Тим; 2. прљава и 

аљкава жена ПГ; 3. особа способна да се снађе у свакој прилици, превртљива 
особа ЦТР.

палаврeтина ж пеј. опајдара П1 Тим.
палавuрда м/ж в. палавра ЦТР.
паламaнда м пеј. мушкарац са непритегнутим панталонама Тим.
паламaндра м ветропир Тим.
паламaрка ж в. палаверка Л.
паламuдоња м онај који паламуди ЦТР.
палатикaр м онај који се бави оговарањем ЦТР.
палатикaрка ж она која се бави оговарањем ЦТР.
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палатикaрче с дете које се бави оговарањем ЦТР.
палiвра ж в. палаверка ЈС.
палiгасi м/ж превртљива, нестална особа Б.
пaликурка ж курва Тим.
паљeвина ж фиг. особа која изазива свађу ЈС.
пaметан, -тна, -тно разборит, мудар К.
паметнiк м уман, разуман човек КЦ.
паметнiца ж в. паметник КЦ.
паметњaк м мудрац ЦР2 Тим.
панађурлiја м учесник вашара; људи који воле да скитају по вашарима 

ЦР1.
панаџuрац м особа која редовно посећује вашаре РПГ.
пангалoз м скитница, мангуп, протува, пропалица ТГ; немиран човек; 

несташно дете ЈС; живахно дете К.
пандuр м 1. општински службеник који обилази села разним пословима 

К2; 2. пеј. милицајац, полицајац ЦТР.
пандuрин м пандур ПГ.
пандурiца м дем. од пандур, фиг. ситна (пандурска) душа, улизица ЦР1.
пантљiв, -а, -о који добро памти ЈС Л; памтиша ЦТР.
пaњкало с онај који стално нешто тражи, закера, оговара ЦТР.
папуџiја м папучар, занатлија који израћује папуче Л.
парaбаба ж прабаба Б ТГ1 ЦТР.
парaдеда м прадеда Б ТГ1 РПГ ЦТР.
парајлiја м који има много новаца ЈС К Тим РПГ; парајлија ЦТР.
паралiја м в. парајлија ЦТР.
паралiка ж в. паралија К; богата жена, парајлика ЦТР.
парaндеда м прадеда РПГ.
параспuрци мн људи мале вредности. ЈС.
парaунук м праунук Б ТГ1 ЦТР.
парaунука ж праунука Б ТГ1 ЦТР.
парaунуче с 1. праунук РПГ; 2. параунуче, унуково или унукино дете Б 

ТГ1 РПГ.
парaунученце с хип параунуче ТГ1; дем. и хип. од параунуче ЦТР.
парaч м радник који пари сир при изради качкаваља ТПС.
парлапaн м човек који много прича ЈС.
пaрничар м парничар, онај који с ким води парницу К; једна од странака 

у судском спору ЦТР.
парњaк м вршњак К ЦТР.
паровiт, -а, -о богат, пун пара Тим.
парoтник м поротник (у суду) РПГ.
пароћијaн м парохијан Тим.
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партијaш м партијац Тим.
пaрцав, -а, -о дроњав, који је у поцепаној одећи Н.
парчетaр м радник који ради на парче, по комаду ПГ РПГ.
пастiр м чувар стада, чобанин РПГ.
пaсторак м женин или мужевљев син из претходног брака ЦТР Б.
пaсторка ж / пaсторкиња женина или мужевљева ћерка из претходног 

брака ЦТР Б.
пaсторкиња ж в. пасторка Н.
пaсторче с 1. мужевљево или женино дете из претходног брака; 2. фиг. 

онај коме се не посвећује довољно пажње, дете према коме се опходе као да 
нема родитеље ЦТР Б.

пастувaр м пастир који чува пастуве РПГ.
пaтежан, -жна, -жно, који живи у тешким условима, који се пати, који је 

напаћен ТГ1.
патiлник м патник ПГ Б Тим.
патiлница ж паћеница. – Мојa, нaно, мојa патiлнице (Из нарицања над 

покојницом) Б Тим.
пaтрав -а, -о, хром, шепав ЦТР; махнит (у ногама, у куку) СГС, неис-

правник (кривих) удова (без неког прста, шепав у ходу и сл.) Б; са дефор-
мисаном ногом услед чега избацује ту ногу у страну при ходу Луж; који је 
шепав, који је кљакав ТГ1.

пaтравац м сакат човек, човек неспретан у ходу Грд; пеј. онај који патра-
ви ЦТР; кривоног човек Тим.

пaтравица ж жена која отежано хода Грд ЈС; кривонога жена Тим.
пaтравка ж жена која храмље ЦТР.
пaтравко м в. патравац ЦТР.
пaтравче с дете које храмље ЈС; хромо дете ЦТР.
пaтравштина м пеј. патрав Луж Тим; пеј. особа код које су ноге мало 

криве, чак сасвим неприметно, и која мало замеће у ходу ТГ1.
пaтравшьк онај који је шепав (помало) П1 [Немамо облике за друге ро-

дове.].
патрiка м патријарх П1 РПГ.
пaтроња м пеј. онај који храмље, хром човек ЦТР; пеј. човек који храмље 

ЈС; ћопавко Тим.
пачaвра ж фиг. неморална жена ЈС.
пашанoг м пашеног, в. баџа ЦТР.
пашенoг м в. пашаног Н.
пaшкоња м онај који с напором нешто ради, који једва дише ЦТР.
пашкуљaн м дечак, деран ЦТР.
пaшмага м безвредан човек Л.
пашњакaн м. пеј. в. пашњакат СГС.
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пашњакaна ж. пеј. в. пашњакат СГС.
пашњакaт, -а, -о који је великог стомака, шкембав ТГ1 СГС.
певiца ж једна од девојака или млађих жена које певају ритуалне песме 

о свадбама Б ТГ1.
певрљaт, -а, -о брљив, неваспитан П1.
пекљaтор м онај који се меша у туђ посао ЦТР.
пекљaторка ж она која се меша у туђ посао ЦТР.
пекљaторче с дете које се меша у туђ посао ЦТР.
пекљaч м сиромашак који једва саставља крај с крајем ЛР.
пeленче с / пеленчe одојче, беба, дете у пеленама ТГ1 Тим.
пеленâц м човек који је подетињио, детињаста особа. К [Пеленац – недо-

растао, као да још живи у пеленама].
пељuз м кочоперко; онај који се прави јунак ЈС.
пељузaн м в. пељуз ЈС; задрт, неразуман човек ЦТР.
пенsијaш м пензионер Б.
пенѕионeр м / пенsијонeр, пенѕијунeр, пенsијаш м мушкарац у пензији 

ЦТР.
пенѕионeрка ж / пенѕијунeрка жена у пензији ЦТР.
пеперuга ж додола ТГ1.
пераштaрка ж особа која разноси ускршња јаја РПГ.
перчiнко м шаљ. мушка особа са дугом косом СГС.
песнопoјац м онај који радо и лепо пева ПГ Тим ЦТР; певач песама ЛГ 

ЈС Л КЦ.
песнопoјка ж она која радо и лепо пева ЦТР КЦ.
песнопoјћа ж в. песнопојац ПГ ТГ1.
песнопoјче с дете које лепо пева ЦТР.
петичaр м одличан у нечему, који има оцену ,,пет“ РПГ.
петлeнко м. фиг. кочоперан и свадљив човерк малог раста П1 РПГ.
петлiчко м в. петленко П1 Тим; мала, неспособна али насртљива особа 

Луж ПГ; ситна, мала, качоперна особа ТГ1 ЈС СГС.
пећуркaр м берач печурки ЈС.
печалбaр м 1. онај ко ради под надницу; ко иде у печалбу; 2. штедиша, 

који чува зарађено, онај који печали новац (обично радећи на страни) ЦТР.
печалбaрка ж она која печали ЦТР.
печалбaрче с дете које печали ЦТР.
печалoвник м онај који зарађује, који печали, в. печалбар ЦТР; печалбар 

ЈС, в. домашњар Луж ПБ ТГ1 РПГ.
печалoвница ж жена печалбар ЈС Тим.
печењaр м радник који се бави печењем цигле на циглани Тим.
печобрaзан, -зна, -зно безобразан.
печуркaр м онај ко бере и продаје печурке Б Тим РПГ.
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печуркaрка ж в. печуркар РПГ.
пeшичав, -а, -о кржљав, потенцијално туберкулозан ТГ1? [болује од пе-

шице (?)]; туберкулозан СГС.
пiжа м ситан, мршав човек Л.
пiжав, -а, -о ситан, закржљао Луж ПГ.
пiжља м дете; кепец П1 Луж.
пiжљав, -а, -о онај који је ситан, закржљао К.
пiзда ж фиг. слабић, кукавица ТГ1 М
пиздuља ж пеј. неморална жена ЦТР; пеј. жентурача Тим.
пиздuљина ж фиг. жена лаког морала ТГЗ.
пиздuрина ж фиг. особа лошег карактера, слабић, љигавац ТГЗ.
пијaн, -а, -о онај ко је под дејством алкохола Б.
пијандuра ж/м пеј. пијаница, алкохоличар ЦТР РПГ.
пијaница ж/м онај ко често и много пије, пијанац Б.
пијaничка ж дем. од пијаница, ситан, мали, слаботелесан човек, коме 

мало треба да се напије и који је после тога миран као јагње ТГЗ.
пијанџuра ж/м пијандура ЈС.
пијaнштина м пеј. пијанац Б. 
пијaч м особа која много пије алкохол К.
пијачaр м продавац на пијаци Тим.
пијачaрка ж в. пијачар Тим.
пiкља м 1. мршавко ПГ Л; 2. ниска и кржљава особа РПГ; 3. особа крат-

ких ногу СГС.
пiкљав, -а, -о особа дугих и танких удова Б Л; кракат, а мршав и жгољав 

ТГЗ РПГ; слабашан, жгољав ЦТР.
пiкљавац м в. пикљав (дете) РПГ.
пiкљавка ж мршава, вижљаста женска особа ЦТР.
пiкљавко м мршав, вижљаст мушкарац ЦТР.
пiкљавче с мршаво, жгољаво дете ЦТР.
пиличaр м положајник РПГ.
пилиштaр м онај који гаји (и чува) пилиће ЈС ТПС.
пилиштaрка ж в. пилиштар ЈС.
пiнтер м качар, мајстор који прави бурад, чаброве, каце ЦР2.
пiнтур м бачвар, пинтер ЦТР.
пiпав, -а, -о в. пипкав Б.
пiпавко м неспретњаковић К; човек који ради полако и неспретно ЦР2.
пипетљiв, -а, -о фиг. занесен, ошамућен, болестан ЦТР.
пипетљiвка ж занесена, ошамућена, болесна женска особа ЦТР.
пипетљiвко м занесен, ошамућен, болестан мушкарац ЦТР.
пипетљiвче с болесно дете ЦТР.
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пiпкав, -а, -о спор, трапав, невешт; човек који ради полако али прецизно 
Б ЦТР.

пiскавац м 1. онај који често вришти, пишти (дете), в. плачко; 2. онај 
који има повишен, пискав глас ЦТР.

писâц м иконописац ЈС.
пiтоман, -мна, -мно онај који је благе нарави ЦТР.
пицaјзла м фиг. подмукла, особа у коју се нема поверења ЦТР; ситничава 

и досадна особа, гњаватор Тим РПГ.
пицигoј м ситан, жгољав а заједљив човек ТГ1.
пиципeвац м кочоперко, онај ко се безосновно јуначи Тим.
пицопeвац м 1. ситан, жгољав човек ЦТР; 2. жутокљунац, још недорас-

тао човек ЦТР; још млад, недорастао човек К.
пичкaр м женскарош Тим.
пичколiзац м пеј. в. пичкар Тим.
пичкопрeзало с мушкарац са особинама женског понашања, женски 

Петко ТГ1.
пишљакaр м фиг. вулг. дете, дечарац РПГ [Пишљакар је сврдло којим се 

буше уске рупе да се у њих стави пршљак који повезује даске или дуге].
пiшман м непром. онај који се предомишља, који се пишмани ЦТР.
пишманлiја м в. пишман Тим.
пишманџiја м в. пишман Тим.
пишманџiка ж в. пишман Тим.
пiшна ж женска особа која мокри у кревету Тим; недорасла женска осо-

ба РПГ.
пиштарљiв, -а, -о који се превише жали кад га нешто боли ЈС.
плaвка ж хип. плавуша СГС.
плавoјка ж плавуша Н.
плавoјћа ж плавојка Тим.
плавoјћо м плавојко, плавушан Тим.
плавотiња ж плавојка АП СГС.
плавuша ж женска особа светле, жуте косе СГС.
плaвча м плавушан, мушка особа светле косе СГС.
планiнац м в. планиньц Б.
планинâц м човек са планине ЛР [У Пироту они из низине су ‘пољци’.].
планџiја м 1. особа која уме да планира и остварује свој посао, планер; 

2. фиг. трагач за закопаним благом, који то ради на основу ,,планова“ РПГ.
плaтаџија м в. платаш РПГ.
платaш м онај ко живи од плате РПГ.
плaтежан, -жна, -жно који је запослен, који прима плату у државној фир-

ми ЦТР; који је под платом, који има добру плату ТГ1.
платeжник м онај који прима плату ЛР ЈС ЦТР Тим; в. платежан.



Недељко Богдановић158

плaтежница ж в. платежан ЦТР.
платичaс, -та, -то пљоснат, мршав, гладан ЦР1.
платнaр м ткач у радионици РПГ.
плачiпичка ж вулг. размаженко ТГ1; жена која често и безразлож-

но плаче ЈС; ж/м онај који стално због нечега цмиздри, плаче; плачљивац; 
плачљивица ЦТР.

плачљiвица ж женско дете које много плаче ЦР1.
плачљiвка ж плачљивица ЦТР.
плачљiвко м плачљивац ЈС.
плашiв, -а, -о бојажљив, плашљив ЦТР.
плашљiвко м в. плачљивица ЦР1.
плевaч м радник који плеви стрнине РПГ.
плeћас, -та, -то / плечас онај који има широка плећа СГС.
плeчас, -та, то в. плећас СГС.
пlзавьц м потпуно сквашена особа Тим.
плiјав, -а, -о плах, плаховит (човек). – Смiри се, нeмој да си тoлко плiјав 

ТГ2; тупоуман, глуп ЦР1.
плiтак, -тка, -тко површан Б Н.
плиткомiслен, -а, -о плиткоуман К2.
плиткопaмес, -та, -то лакомислен Л.
плиткоuман, -мна, -мно малоуман, глуп ЦТР К.
пловaн м фиг. пеј. мушка особа са јако светлим (плавим) очима СГС.
плoвчес, -та, -то погрд. особа с кожицом између прстију, налик пловки 

СГС.
пљaка м пеј. баљезгало, брбљивац Тим.
пљaкало с пеј. в. пљака Тим.
пљaмпало с онај који свашта прича, који је лак на језику ЈС Тим.
пљaмпаџија м в. пљампало ЈС.
пљaскало с вулг. особа која прича гадости и несувислости, в. запљес РПГ.
пљaчкаџија м пљачкаш Тим РПГ.
пљaчкаџика ж в. пљачкаџија Тим.
поaлен, -а, -о размажен П2 ЛР Тим П1.
поaленко м размаженко ПГ; поаљена особа Луж.
поaљак м размаженко К Тим РПГ.
поaљен, -а, -о размажен Б Жл ТГ1.
поaљњак м в. поаљак РПГ.
поаљoс м жарг. в. поаленко Луж.
поаљoсан, -а, -о пеј. размажен Тим.
поаљoтина ж пеј. в. поаљен ТГ1.
побегuља ж бегуница (жена од мужа, или девојка од родитеља) Л РПГ; 

девојка која је побегла за момка ЦТР.
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побегuљћа ж в. побегуља РПГ.
побелeл, -а, -о оседео СГС.
побелeлњак м 1. чељаде беле пути; 2. пеј. блед човек болесног изгледа 

П1.
побрaтим м пријатељ кога је његов пријатељ изабрао за брата К; пријатељ 

узет за брата, онај који је с ким као брат ЦТР.
повалiвечера ж хвалисавац Б Луж П1 ПГ ТГ1 РПГ.
поватaр м в. поватарац Б Тим.
поватaрац м онај ко живи на појати, сточар; становник засеока изван 

села, тамо где су испаше Б.
поватaрка ж в. поватар Тим.
поватарâц м в. појатарац Б.
повикaло м човек на кога је повика Л.
повирoтина м скитница Луж ПГ; немирна особа (нигде се не сповирује) 

Б; вуцарало Тим [Повира се = потуца се Луж].
повoјче с дете у повоју ТГ1.
повртенiк м дете, које одбијено од дојења, поново почиње да сиса ПГ 

Тим.
погaн, -а, -о покварен (на језику) ЛР.
поганiја м незгодан, лош човек ЛГ Л; човек нечист или поган на језику 

Луж; покварењак, пакосник, зао човек ЦТР.
поганiч м / пагонич помоћни пастир на бачији ТГЗ.
поглобaр м човек који наплаћује глобу ТГЗ.
погонiч м онај који гони стоку, гонич Луж; помоћни овчар на бачији П1.
погrбен, -а, -о грбав СГС.
погрбoсан, -а, -о пеј. грбав, погрбљен Б ДМ.
подaвац м онај који даје. – Од подaвци кош се искршiја (ирон.) ЈС.
подaвушка ж шаљ. дарежљива, великодушна особа РПГ.
подaјник м поданик, држављанин ТГ1.
подбiшега м подсмевач, исмевач АП, онај ко се злурадо смеје, подсмева, 

шегачи СГС
подбuл, -а, -о особа с надутим или натеченим лицем СГС.
подбuлча м пеј. в. подбул СГС.
подбuлштина ж/ м погрд. в. подбул СГС.
подвалџiја м човек који подваљује Л.
подгuзњача м/ж подрепаш, полтрон, улизица, кукавица Тим.
подевaч м задиркивало ПГ Л; изазивач К; човек који изазива свађу ЦР1.
подевaчка ж в. подевач Б.
подевџiја м задорица, подевач Л.
подељaк м одељен из кућне задруге Б; в. одељак.
подлазaч м полазник, први јутарњи посетилац о Божићу Тим.
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подлiтан, -тна, -тно полетан П1.
подмолџiја м наводаџија који тражи девојци прилику РПГ.
подмuклица ж/м злурада особа, подмукла СГС.
подoјче с одојче ТГ1.
подофiја м непоуздана особа ЈС.
подрепaш м погрд. улизица ЈС.
подрiпало с шаљ. в. подрипан СГС.
подрипaљћа ж пеј. в. подрипана СГС.
подрипaн м в. подрипоја СГС.
подрипaна ж в. подрипан СГС.
подрипoја м онај који у ходу поскакује (подрипује) СГС.
подрипuља м пеј. в. подрипана СГС.
подрумaр м радник у подруму Б.
подрумџiја м подрумар, онај који се брине о пићу на свадби ЦТР ЈС.
подскакuш м в. подрипоја СГС.
подскакuша ж в. подскакуш СГС.
подскoкљив, -а, -о / поскокљив СГС.
подсмеџiја м човек који се радо подсмева Л.
подсмeшљив, -а, -о онај ко се свакоме подсмева СГС.
подћенiк м помоћник главног чувара оваца на бачији ПГ.
подћiја м в. подћеник ПГ [Ћија / ћаја (< ћехаја) – главни пастир на бачији.] 
поженâц м особа која се два или више пута женила (удавала) ПГ.
пожeњен, -а, -о 1. ожењен по други пут Тим; 2. жењени непосредно један 

за другим (о браћи) Б.
пожeњет, -а, -о поново ожењен, поново удата ЦТР.
пожењuшка ж жена која се преуда Тим.
пожмикoја м особа која се руга намигивањем, која се подсмехује КЦ.
пожмикoјка м в. пожмикоја КЦ.
поздрaвче с мушко дете које се даје невести да га придржи у наручју кад 

стигне у младожењину кућу ТГ1.
позеленeл, -а, -о проседео, почео да седи СГС.
појатaр м онај ко живи на појати, в. домашњар Луж.
појатaш м в. појатар Тим.
појâц м певач (најчешће црквени) ПГ.
покварењaк м непоштена особа Б.
поклисaр м клисар, пратилац попа који обилази парохују да свети водицу 

и скупља бир Б РПГ К2.
покoјан, -јна, -јно покојни, умрли, који више није жив Тим.
покoјник м мртвац Б КЦ.
покорaвац м онај који се покори (некоме), који призна грешку (дечјим 

језиком) ПГ Л.



161Антропографски речник југоисточне Србије

покорaвчина м човек који се у нечему покорио ЦТР.
покoрница ж драгана, вољена девојка Тим.
покућaнин м онај ко живи у истој кући с неким РПГ.
полажaјник м онај ко полази туђу кућу о божићним празницима Л Тим.
полаженiк м в. полажајник Тим.
полежuшка ж онај који час-час па легне ТГ1.
политикaш м политикант П1.
поличaрка ж девојка стигла за удају (пошто су се њене старије сестре већ 

удале) ПГ Л.
половeрка ж жена која често посећује туће домове и шири разне вести 

ЈС.
половњaча ж млада, распуштена жена Л РПГ.
полокaр м онај који воли да пије бесплатно, на тућ рачун К.
поломoћник м пуномоћник Л.
полoћес, -та, -то снисходљив човек ДМ.
полулeтан, -тна, -тно пунолетан ТГ1.
пољaк м чувар поља, пољар ЦТР; чувар сеоске имовине ЛР ПГ ТГ1.
пољâц м онај ко живи у равници, у ратарском рејону потпланинског 

подручја П1 Л РПГ.
помагaљћа ж фиг. приглупа особа брачни друг РПГ.
помагaч м помоћник ЦТР Б.
помaзен, -а, -о размажен ТПС.
помазoтина ж пеј. размажена особа РПГ.
помалaрка ж 1. уличарка, жена која посећује улице, поселарка Тим РПГ; 

2. жена која по мало ради Л.
пометaр м човек који оставља траг иза себе Л.
помијaр м онај што не бира храну, ко покупи и поједе све остатке Луж; 

онај који скита по тућим кућама; који оговара ПГ.
помијaрка ж брбљива и некарактерна жена Ш; пеј. лош човек ЦТР; не-

морална жена ЦТР.
помoљьц м помељар ТГ1.
помоћнiк м сарадник у послу Б КЦ.
помоћнiца ж в. помоћник Б.
помoчко м 1. пеј. онај који често мокри ТПС СГС; 2. пеј. жутокљунац, 

недорасла особа за одређени посао ЦТР; упишанко П1; попишанко ЛР ЈС.
помочuља ж 1. пеј. попишуља СГС; 2. фиг. пеј. неуредна жена ЦТР; 

попишуља ЛР; попишаница ПГ; попишуља; лоша жена ТГ1 ЈС.
помочuљко м попишанац ПГ.
помочuљче с шаљ. (о детету), в. помочко СГС.
понављакuша ж ученица која је поновила разред ЈС.
понављaч м поновац, онај који понавља разред Б ЦТР.
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понастрaњичав, -а, -о својеглав П1 РПГ.
понишaло с мушко дете које се да невести да га придржи и три пута увис 

подигне, кад стигне у младожењину кућу, в. накоњче ТГ2.
понишaлче с дем. и хип. од понишало ТГ2.
понoрљив, -а, -о понизан. – Бuди мaлко понoрљив, не дiзај глaву стaлно 

ДМ.
поoџање мн гости из младине родбине који долазе у госте одмах после 

венчања ТГ1.
пoп м свештеник Л ЦТР.
попадiка ж в попадија ЦТР ЈС Л РПГ.
попадiћа ж хип. попадија РПГ.
попадичe с хип. од попадика, попова ћерка Б Л РПГ.
попiште с пеј. поп. – Од овaмо, голорaмо? ‒ Не мoгу попiште, голo ми 

дупиште (из нар. приче) Б.
поплe с хип. млади поп Б.
попрдљiв, -а, -о склон прдењу Тим.
поприглuпњичав, -а, -о приглуп, будаласт Тим.
попчe с млади поп Б.
порежџiја м порезник ЛГ ПГ ЦТР.
порешчiја м в. порежџија.
порoден, -а, -о особа рођена непосредно иза брата или сестре (следеће 

године) ББП.
породiља ж / породиљка жена која се порађа / која се породила К.
породiљка ж в. породиља К.
породiљћа ж в. породиља Б.
порoђенче с дете истих родитеља рођено убрзо (до године дана) од 

рођења претходног детета К.
посвoјче с усвојено дете Б ЦТР.
поседињавeл, -а,-о оседео СГС.
поселaр м пеј. онај што скита селом, луталица, беспосличар ЦТР КЦ; 

скитница ББП П1; скитач по селу, дангуба Луж ЦР1 РПГ.
поселaрка в. поселка Б.
посeлка ж скитница, која обилази туђе куће Б; сеоска визитарка ЛР ПГ.
посeрко1 м особа која има пролив РПГ.
посeрко2 м 1. шаљ. дете које још обавља нужду у гаће; 2. фиг. слабић, 

кукавица ЦТР; сероња, усранко, усранац, слаботиња Тим.
посерuља ж 1. безвредна женска особа РПГ; 2. фиг. торокуша, опајдара 

ЦТР.
посeстрима ж 1. жена с којом је обављено сестримљење; 2. побратимова 

жена ЦТР.
поскoкас, -та, -то особа дугих ногу СГС.
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поскoкљив, -а, -о онај који хода као да поскакује СГС.
посмитoтина м посметена особа Луж ТГ1.
посмrче с дете рођено после смрти свога оца К.
посмуљaн м мушка особа са неуредном косом СГС.
посмуљaна ж в. посмуљан СГС.
постaтник м в. постаџија ТГ1 РПГ.
пoстаџија м предводник у групи копача или жетелаца у постату ПГ ЈС Л 

[Постат је део (секција) обрадиве површине коју жетеоци или копачи ухвате 
и обраде идући с краја на крај њиве].

пoстаџика ж в. постаџија ЈС Л РПГ.
потвoрац м други муж ТГ1.
потвoрка ж друга жена у браку Жл ТГ1.
потвoрћиња ж в. потворка ТГ1.
потeжник м марљив човек, прави домаћин, прегалац Тим.
потeжница ж в. потежник Тим [Који све потеже (да се не распадне), држи 

на оку, окупу, у пажњи.].
потiжница ж вредна женска особа ЈС.
потiшљив, -а, -о снебивљив ЛР, спор у послу КЦ.
потишљiвча м прек. в. потишљив КЦ.
поткaпџија м занатлија који израћује капе, капар ПГ.
потпетaло с особа која служи за спрдњу ТГ1.
потпетaч м онај ко некоме служи за спрдњу; ко је некоме подложан Тим.
потрепкuља ж она која потрепкује, заводница ЦТР.
потресiја ж /потресојла, потресојна, потресуља, потрисојла особа која 

се стално тресе СГС.
потресoјла ж пеј. в. потресија СГС.
потресoјна ж пеј. в. потресија СГС.
потресuља ж. пеј. в. потресуља СГС.
потрисoјла ж. пеј. в. потресоја СГС.
потркaч м в. потрчко СГС.
потrчка ж в. потрчко СГС.
потrчко м 1. човек који хода потрчкујући Л СГС; 2. слушче, особа која 

обавља мање вредне задатке Б. 
потrчљак м аугм. и пеј. од потрчкоја ЦТР.
потрчuшка ж/м она(ј) који трчкара, потрчко ТГ1.
потћеa м заменик главног пастира на испаши, главни помоћник на испа-

ши, који брине о животу на савату РПГ.
потћенiк м в. поћеник Тим.
потuлен, -а, -о подмукао Л.
потулiја в. тулча Грд; човек сагнуте главе, в. тулча Л.
потuљав, -а, -о подмукао, подао ТГ1.
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потуљaвштина ж пеј. онај који је подмукао, подао ТГ1.
потуљaн м онај који је потуљив, који је притворан, подмукао ЦТР.
потuрка ж потурченица ЈС.
потuрњак м потурчењак ЈС РПГ.
потурчењaк м превртљива особа која се приклања јачем ради неке кори-

сти РПГ.
потuтен, -а, -о 1. погрбљен СГС; 2. погнут ДМ.
поћенiк м в. потћеник (други пастир по рангу на бачији) Тим; помоћник 

главног овчара на бачији ПГ РПГ.
пофалiвечера ж/м пеј. хвалисавац ЈС.
пофалiгузица ж/м вулг. хвалисавац ЈС.
поцукњaр м в женскар ЦТР.
почекoтина ж чекалица ЛР; онај који стално одлаже своје обавезе ЦТР.
почeпен, -а, -о особа с искривљеном вилицом (и устима) СГС.
почeпенштина ж/м пеј. в. почепен СГС.
почепoтина ж/ м пеј. в. почепен СГС.
почепuља ж пеј. 1. жена деформисаног лица; 2. женска особа која се че-

сто (у расправи) кревељи Б [кревељи се, каже се: чепи се].
почепuљче с размажено дете ПГ.
почuдњак м особа која служи да се људи на њу укоравају Б.
пошушњaр м замлата, простак, човек без поверења К; луталица ЦР1.
пошушњaра ж/м в. пошушњар К ЦР1; пеј. човек неспособан за озбиљне 

послове ЦТР.
пошушњaрка ж в. пошушњар ЦТР.
пrав, -а, -о брз, несмотрен, плаховит ТГ1 [пrав < прх-].
прaзилучар м скоројевић, малограђанин Тим.
прангаџiја м обешењак, враголан К.
пранђiја ж фиг. здрава, једра жена ТГ1.
прашинaр м шаљ. пешадинац (у војсци) Тим.
првaк м ђак првог разреда К2; први у нечему (послу, пијанки) Б.
првaн м прворођено мушко дете, првенац РПГ.
првaњче с прво дете ЛР.
пrвенка ж прворођено женско дете РПГ.
првенцi мн родитељи младе и њихова родбина кад први пут одлазе 

младој у походе ЈС.
пrвенче в. првањче Б.
првењaк м првак ЈС.
прворoтка ж жена која се први пут породила Л.
пrгав, -а, -о вредан, хитар у раду ЈС.
прдiбука м вулг. брбљивац ЈС РПГ.
прдiвук м вулг. в. прдибука ЈС.
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пrдла ж она која прди ЦТР РПГ.
пrдља м 1. склон прдењу Грд РПГ; онај који прди; 2. неспособњаковић 

ЦТР; човек који прди Б ЛР ТГ1 Л.
прдљiв, -а, -о особа склона прдењу Л РПГ.
прдљiвка ж в. прдла ЦТР Тим.
прдљiвко м в. прдља ЦТР Тим.
прдљiвче с дете које често испушта гасове ЦТР
пrдна ж в. прдља.
пrдоња м в прдља ЦТР
прдuља ж в. прдљивка Тим.
прдuша ж в. прдљивка Тим.
преaпњак м човек који неправилно једе, па се угризе за усне ЈС.
преaран, -рна, -рно превише добар ЈС.
преврскoја м шаљ. онај који врска у говору СГС.
преврскoтина ж особа која врска приликом говора ЈС Тим.
превртoја м превртљивац ПГ Тим.
превртoјла ж непоуздана женска особа ЈС; в. превртоја.
превртoтина ж прек. превртоја ПГ; курва РПГ.
прeгњак м онај који је по нечему испред свих РПГ.
предављiв, -а, -о дарежљив Л.
предњaрка ж девојчица или девојка која најбоље зна краљичке песме ЈС 

Л.
прежaлен, -а, -о онај коме је протекао рок за жаљење (обично година 

дана, после чега породица поново може са слави и прослављује разне свеча-
нике, да прима госте на весеље) Б.

прејeбан, -а, -о пеј. фиг. преварен Тим.
прeклез м погрд. врло мршав и физички слаб човек ЈС.
прeклешче с физички слабо дете ЈС.
прекoрљив, -а, -о онај који упућује прекоре К.
преметaр м непоуздан човек, врдалама, превртљивац Тим.
преметaрка ж в. преметар Тим.
преoрац м онај који преоре тућу бразду ЈС.
прeперица ж фиг. вредна женска особа ЈС [преперица – препелица (пти-

ца)].
преперuга ж девојка из групе додола (додолица) која носи котлић с водом 

и гранчицом врбе прска присутне ПГ.
преподoбла ж пренемагалка, жена која се пренемаже Л.
преподoбник м онај који се пренемаже ПГ.
преподoбница ж в. преподобник Л.
препuшњак м слаб, који први пут ради ПГ.
пресукaч м ужар, салер Л.
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претапaрчина м пренемагало Л.
претвoр м лукавац, непоуздан мушкарац ЈС.
претворвeра м в. претвор ЈС Тим.
претiлац м онај који прети ЈС.
прeтржан, -жна, -жно који је без ичега, који никад нема колико му је по-

требно (онај ко има, па му недостане, претргне се!) ТГ1.
претришaр м особа склона претресању, преметачини Тим.
пречuкан, -а, -о преварен К2.
прженичaр м 1. мајстор за прављење прженица; 2. љубитељ прженице 

ЈС.
прженичaрка ж в. прженичар ЈС.
пrзлица ж/м свађалица, прзница Л.
пrзница ж/м свађалица Б.
прiватник м онај ко обавља неку делатност својим средствима КЦ.
прiвит, -а, -о гостољубив РПГ.
прiвитан, -тна, -тно онај ко лако сарађује са свима – да се привија друго-

ме (али у позитивном смислу) Б; покоран РПГ.
привлaчљив, -а, -о привлачан, пријатан РПГ.
привoдњак м 1. дете које је жена довела мужу или муж жени из првог 

брака; 2. домазет ТГЗ; зет који живи у тастовој кући, домазет Б.
привoдњача ж девојчица или девојка доведена из првог брака ТГЗ.
прiвредан, -дна, -дно онај ко уме да стиче П1.
привремiл м фиг. шаљ. мушкарац великог стомака, налик трудници Б.
привремiла ж жена која ће ускоро родити Б.
придaвљив, -а, -о приступачан, предусретљив човек Л.
придaвљива ж која је слободног понашања; која је склона блуду ЈС [Која 

лако ,,даје“].
прiетељ м пријатељ, снахин или зетовљев отац Б.
приетељiца ж пријатељева жена ЦТР.
призeт м онај који се призетио, домазет ЦТР.
призeтко м домазет ЈС Тим; пеј. призет, домазет ЦТР.
призeтњак м в. призетко Тим Б.
прiја ж 1. фам. мајка једног од супружника према другом од супружника. 

– Билi куде прiју на прaзник ЦТР; 2. у обраћању (свака жена са супротне 
стране женика) Б К.

пријaна ж в. прија ЦТР.
пријaнка ж хип. од пријана ЦТР.
пријeбњак м шаљ. женин љубавник Тим.
прiјетељ м пријатељ, снахин или зетовљев отац, али и свако од њихова 

рода Б ТГ1.
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пријетељiца ж прија, снахина или зетовљева мајка, али и свако од 
њихова рода Б ТГ1.

пријiрљив, -а, -о слабојешан, мрљав Л.
прiка хип. од пријетељ Б ТГ1.
прикaжљив, -а, -о онај ко уме да одржава добре односе са родбином, 

пријатељима, са свима П1; в. привитан.
прилoжан, -жна, -жно попустљив, онај с којим се може споразумети, 

савитљив ЦР1.
прiљубан, -бна, -бно онај ко лако прихвата и угошћује намернике Ш.
примâк-измâк изр. каже се за онога који у кући ништа не ради а једе ЈС.
примâц-измâц м нерадник који зна само да се софри примакне и од ње 

измакне ПГ.
прiнова ж новорођенче, младунче ЛР ЈС.
приoдна ж згодна жена ЛР.
прирoден, -а, -о рођен у наредном браку Тим. Б.
присeлац м досељеник, новији досељеник Тим.
присмевuшка ж женска особа која воли да се (неком) подсмехује, да ис-

мева Тим.
присмeвџија м исмевач Л.
прiстав м наредник Тим.
пристањuшка ж девојка која се пристала, која је побегла за момка ТГ1.
прiстовје мн другари ТГ1.
прiтаран, -рна, -рно трудољубив, предузимљив Л.
прiтеран, -рна, -рно вредан Л.
прiтка ж/м фиг. пеј. висока и изузетно танка особа СГС.
прiтрен, -а, -о / протрн сажаљив, преосетљив; пргав П1.
прiтрн, -на, -но забринут, трудољубив, в. притрен Л.
притuжљив, -а, -о сажаљив П1.
прiтьрьн в. притаран Л.
причaљка ж жена која много прича ЈС.
причaч м в. прпњач РПГ.
причiтљив, -а, -о предусретљив К.
причuдњак м шарлатан Тим.
пришiђилда ж замлата ТГ1.
пришuпњак м зет Жл.
пrклез в. преклез ЈС.
пrкна ж пеј. в. прчеста СГС.
пrкча м пеј. в. прчес СГС.
пrљкас, -та, -то 1. особа са малим носом; 2. особа са прћастим носом 

СГС.
пrнџа м подр. човек дугачког носа ЈС.
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пробирaчица ж избирачица ЦТР.
пробирџiја м избирач ПГ Л; пробирач, избирач ЦТР.
пробирџiка ж в. пробирџија ЦР2.
провртoтина ж/м сналажљива, промућурна особа, пробисвет; жена лаког 

морала ПГ.
прождрљiвчина м аугм. од прождрљивац ЦР2.
прокарoтина м распикућа; в. пропашчија Л; в. протурњак.
прoклет м зао, неиздржљив, несносан, проклетиња ЛГ Л.
проклетiја м проклетник ПГ; несрећник Б.
проклетнiца ж проклета жена, зла жена, злобна жена РПГ.
прокoбен, -а, -о м урекнут, изложен помисли да нешто лоше може да му 

се деси Тим.
пролoшен, -а, -о искварен; в. пролошан Л.
пролoшан, -а, -о постао лош, покварен ЛГ.
промeшан, -а, -о умешан, искусан Л.
пропаснiк м онај који троши, упропашћује имовину, расипник ПГ.
пропашчiја м пропалица, упропашћивач Л.
пропrљен, -а, -о ожењен некако, невољно (једва, надвена-три) Б.
пропuшњак м човек који много једе (а не познаје му се) ПГ Тим РПГ.
прорoкиња ж пророчица, богомољка ЦР2.
прoсац м онај који проси девојку СГС.
прoсјак м особа која моли за помоћ Б.
простaк м неквалификован радник у грађевинарству ТГ1.
прoстачьк, -чка, чко припрост, неписмен, необавештен П1.
прoтура ж прождрљива и ненасита особа ЈС.
прoтуран, -рна, -рно сналажљив Л.
протuрњак м расипник Тим; изелица П1; онај који много једе Б.
проћишoр м пеј. упишанко РПГ [Коме је одећа увек као прокисла, на-

кисла.].
прoфисор м професор ЛГ.
профuкњача ж развратница ЦР1.
процепuља ж девојка која је изгубила невиност ЈС.
прочuден, -а, -о унезверен, уплашен ЛР.
прочuдњак м човек који није свестан простора, времена и ситуације, што 

се види из његовог изгледа, понашања и одевања П2.
прошкaр м мајстор који теше тарабе РПГ.
прoшљак м просјак Луж ПГ.
прпњaч м гунђало, зановетало РПГ.
прсaт, -а, -о особа са широким прсима СГС.
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прстенџiја м 1. занатлија који прави прстење; путујући продавац прстења 
и других вашарских ситница ПГ Л Тим РПГ; 2. најближа младожењина род-
бина која иде да прстенује девојку ЈС.

пртеничaр м онај који у ваљавици ваља пртенице, ваљавичар, власник 
ваљавице ПГ РПГ [Пртенице су у пиротском крају тканине од вуне (шајак, 
клашње), док је у другим крајевима, па и у Б, пртено оно што је од конопље.].

пртенџiја в. пртеничар РПГ.
пrтка ж жена са шпицастом главом СГС.
пrтко м човек са шпицастом главом СГС.
пrћа м пеј. в. прчес СГС.
пrћас, -та, -то в. прчес СГС.
прћaш м човек прћаста носа ЈС.
пrћко м в. прћаш ЈС.
прuд, -а, -о 1. вредан, пргав; 2. осетљив РПГ.
пrце с мало дете ЈС.
пrцко м пеј. мушкарац малог раста ЈС Тим СГС; фиг дечак, дечачић ЦТР.
прцкoљ м мали, ситан човек; дечачић, шврћа ПГ.
прцокoза ж подруг. жена с брадом СГС.
прцoљак м физички недовољно развијен човек Грд СГС; аугм. и пеј. од 

прцко ЦТР; пеј. в. прцко ЈС Л.
прцoљче с в. прцољак Грд ЈС Л; дем. од прцољак ЦТР.
прцоплoтка ж вулг. неморална жена ЈС.
пrча м пеј. в прчес СГС.
пrчав, -а, -о прљав, неопран, штрокав Б РПГ.
пrче с дете са шпицастом главом СГС.
пrчес, -та, -то прћаста особа, особа са малим шиљастим и навише 

ушиљеним носом СГС.
пrчла ж пеј. жена која се прави важна ЈС Тим.
прчлогuза ж вулг. в. прчла Н.
пrчља1 м. пеј. прљавац Б
пrчља2 м фиг. уображен мушкарац, онај који се прчи Тим.
пrчна ж пеј. прљавица Тим.
прчогuз м вулг. мушкарац који се прави важан ЈС
прчoјла ж погрд. в. прек. прчла Тим.
прчoла ж погрд. в. прчла ЈС.
прчoљ м в. прчогуз ЈС Тим.
прчoљче с дете које се прави важно ЈС.
прчuљак м омањи човек који се прави важан ЈС.
пrшав, -а, -о (човек) испуцале коже по лицу (од кише и ветра) ЛР РПГ.



Недељко Богдановић170

пuвало с онај који себе уздиже, који се хвали ПГ; фиг. онај ко се прави 
важан Б; пеј. надувенко РПГ [Пувало је и надувена свињска бешика која 
служи да се деца њоме, као лоптом, играју].

пувaндер м жарг. в. пуваџија Тим.
пuваџија м онај ко се много прави важан, ко се много дува / пува Б.
пuвља м 1. прдља; 2. фиг. човек који се прави важан Л.
пудaр м чувар винограда Б РПГ.
пудљiв, -а, -о плашљив Л.
пудљiвко м плашљивко Л.
пuзав, -а, -о слеп, не види добро Луж.
пuзља м в. пеј. пузав Луж.
пуљiв, -а, -о који се лако љути Б.
пuљпаз м шаљ. деран, дериште ЦТР.
пuмпаџија м радник на бензинској пумпи Тим.
пuпав, -а, -о закржљао а израженог трбуха Б ЛР Тим СГС.
пuпавац м пупаво, запупавело дете Л.
пuпавко м трбушаст човек малог раста ЦТР.
пuпе с шаљ. (детету) в. пупавко СГС.
пупoњак м особа заостала у развоју Грд.
пупурaн м пеј. в. пупурас СГС.
пупурaна ж пеј. в пупурата СГС.
пупурас, -та, -то / пупурес особа са пуним уснама СГС.
пупурaт, -а, -о в. пупурас СГС.
пупурeс, -та, -то в. пупурас СГС.
пуравeлник м жарг. политичар, буџа, властодржац; моћник ЛР; човек на 

власти ПГ РПГ.
пуравeљњак м в. пуравелник РПГ.
пuрес, -та, -то особа црвених образа СГС.
пuрча м пеј. в. пурес СГС.
пустаiја м обестан човек, пустахија ЛГ Л.
пустењaк м пустињак ЈС.
пустињaк м усамљен чудан човек К; самотан човек без породице РПГ.
пустоoд м в. пустоодац К.
пустоoдац м скитница; запуштен човек без игде икога П1; путник без 

циља и потребе, бадаваџија ЛГ ПГ Л РПГ.
пустосвaтица ж нерадник; садруг беспосличара П1 РПГ.
путaр м чувар пруге ЦР2.
пuтовођа м предводник на путу ТГ1.
путпудaљћа ж шаљ. фиг. в. поскокљива Б [Путпудаљћа је птица шева.].
пuша м некрштено мушко дете ЈС.
пuшица ж некрштено женско дете ЈС.
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пцетaр м човек који води и чува псе Тим РПГ.
пцетaрка ж в. пцетар РПГ.
пьнћaв, -а, -о склон гунђању РПГ.
пьнћaч м 1. онај ко опањкава Б; 2. в. загомиљач ЛР.
пьњкало м гунђало ЈС Л.
пâњћало с пеј. клеветник Тим РПГ.
пâцко м мали, ситан човек ЛР.
пьцкoљ м малишан, особа ниског раста ПГ.
пâшкавац м човек који стално изражава незадовољство, обично прикри-

вено; гунћало ЈС.
пâшкавче с дем. од пьшкавац ЈС.
пâшкало с в. пьшкавац ЈС Л.
пьшкoљ м в. пьшкавац ЈС.
пâшкољче с дем. од пьшкољ ЈС.
пâшкоња м в. пьшковац ЈС.
пьшкуљaна ж фиг. она која оговара и ствара сплетке, алапача Б.
пâшља м онај ко испушта смрадне гасове Б ПГ.
пâшна ж в. пьшља Б.
пьшнiк м смрдљивко, онај ко безгласно пушта ветрове П1.

Р
рaбан, -бна, -бно прождрљив; похлепан; грабежљив ЈС Л.
рaбаџија м / рабаџiја онај који с коњима или воловима и колима превози 

робу уз награду ЈС Л Тим; онај који се бави превозом робе уз помоћ запреге 
ЦТР.

рабаџiја м в. рабаџија Б.
рaбаџика ж / рабаџiка она која се бави превозом робе уз помоћ запреге 

ЦТР Тим.
рабнiчина м ненасит човек ЈС; в. рабан.
рабoтан в. работан Тим.
рaботан, -тна, -тно / рабoтан вредан ЛР; радан ТГ1; радан, вредан, 

приљежан ЦТР.
рабoтљив, -а, -о радан, вредан РПГ.
рaботник м онај који ради, радник ЦТР; радан и вредан човек ПГ Тим 

РПГ.
работнiца ж она која ради ваљано, радница ЦТР Тим.
рабоџiа в. рабаџија ТГЗ.
раванлiја м човек широких рамена СГС.
рaгља м подруг. кракат и висок човек ЈС.
рaдан, -дна, -дно в. радетан РПГ.
рaденик м вредан, марљив човек ЦТР.
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рaденица ж в. радница Б.
рaдетан, -тна, -тно који воли да ради П1 Тим РПГ.
рaдник м 1. човек који обавља неке послове (обично физичке) Б; 2. врло 

вредан човек ЦР1.
радодaјка ж блудница ЈС.
радознaлица ж радознала женска особа РПГ.
рaдосан, -сна, -сно радостан, весео, срећан човек Б.
ражeњен, -а, -о разведен. – Ожeњен па ражeњен К Л ПГ Тим.
ражeњет, -а, -о разведен, разведена ЦТР К.
ражљебuља ж пеј. 1. размаженица; 2. лака женска Тим.
разaлен, -а, -о размажен, в. уален ЦТР.
разaлњак / разaљњак м нерадан и неодговоран човек П1.
разблuден, -а, -о уаљен, размажен преко мере ЦТР.
разбoдица ж особа која уноси неслогу, зла особа ТГЗ.
разборiт, -а, -о разуман ЦТР.
разбратuша ж жена посвађана с братом Тим.
разбuдница ж маза, миљеницаТГ1.
развалiја м дебео човек висока раста СГС.
развeјан, -а, -о 1. расејан Б; 2. онај који прекомерно троши новац К РПГ.
развeјаншьк, -нка, -нко расејан, несабран; склон трошењу П1 [Свакако 

је тешкоћа изговора сугласничког завршетка речи утицала да се облици за ж. 
и с. род упросте].

развeјгузiца ж жена распикућа Тим.
развeјник м распикућа Тим.
развeјница ж пеј. распикућа Тим.
развијoтка м човек широких рамена СГС.
развiкан, -а, -о расплакан, увређен до плакања КЦ.
развлечoтина ж пеј. неуредна жена Тим.
развrзан, -а, -о фиг обесан, разуздан ЦТР.
развртoтина ж/м 1. беспосличар, онај који друге замајава. ЦТР; 2. неста-

билна особа РПГ; 3. курва РПГ.
разгaлен, -а, -о размажен преко мере, уаљен, покварен ЦТР КЦ.
разгалoтина м пеј. в. разгален КЦ.
раздrндан, -а, -о пеј. распричан, разбрбљан Тим.
раздrнчен, -а, -о раздражен, 1. разљућен, расрђен; 2. растужен, уцвељен 

Тим.
раздрoгав, -а, -о свадљив Л.
разлепaнко м фиг. дроњавко ЦТР.
разлизoја м онај који се стално облизује, који је умрљаних уста ЦТР.
размавoтина ж бадаваџија, ленштина ЦТР.
размазoљ м размазенко Луж Тим; в. поаљос.
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размазoтина ж размажена особа ЦТР; пеј. размажено дете ЈС Тим.
размaјан, -а, -о замајан ЦТР.
размајoтина ж замајана особа ЦТР; погрд. онај који губи време, који се 

замајава ЈС.
разметoја м пеј. онај ко се размеће КЦ.
разноoк, -а, -о који је очију различите боје СГС.
разоглaвен, -а, -о распуштен ЦТР.
разoк, -а, -о разрок, зрикав ЦТР СГС.
разoкав, -а, -о в. разок ЦТР Б Луж ПГ ТГ1 СГС.
разокaвштина ж/м пеј. разрока особа СГС.
разокaнка м разрока жена СГС.
разокaнко м разрок човек СГС.
разoкља м в. разокав Луж.
разoкљав, -а, -о в. разок СГС.
разoкљив, -а, -о в. разoкљав СГС.
разрoгав в. раздрогав Л.
разрoкав, -а, -о разрок ЦТР.
ракиџiја м 1. онај који се бави печењем ракије Л; 2. пијаница Н.
рaмоња м човек широких рамена СГС.
рамуникaш м муз. хармоникаш ЦТР.
ранaч м хранитељ (ирон.) П1 ПГ.
ранобuдник м раноранилац Л.
расaпњик м нехајник, немарник, помало силеџија, распојасанко ТГЗ.
расејoтина ж/м пеј. расејана особа ЦТР; пеј. расејана особа ЈС.
расиплiја м расипник РПГ.
расiпник м распикућа ЦТР Б Луж.
расмeјан, -а, -о насмејан, онај ко се стално смеје, ко је веселе нарави КЦ.
рaсовача ж/м фиг. пеј. особа дугих ногу; особа висока раста СГС.
расoмача ж/м в. рaсовача.
распарaнга ж/м битанга ТГ1; в. распаранда.
распарaнда ж/м особа у ритама ЛГ; аљкаво обучен човек, одрпанац ПГ 

ЈС.
распaсан распојасан, неуредан. Тим.
распiздрен, -а, -о лажно расплакан ради постизања неког циља Тим.
распiја ж ороспија, роспија ЦТР.
распiкућа м расипник ЦТР.
расплазoтина м/ж аугм. и пеј. размажена, распуштена особа ЦТР.
распоглiја ж разбојник ЛР Тим.
располoжник м овлашћена, меродавна особа (која нечим располаже) 

Тим.
рaсправан, -вна, -вно погодан за разговор и договор П1.
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распuстен, -а, -о размажен ЦТР.
распuштен, -а, -о в. размажен.
распуштенiк м разведен човек ЦТР; човек који је напустио своју жену, 

или кога је напустила жена; разведен човек Б ЛР.
распуштенiца ж разведена жена ЦТР.
распуштeнко м в. распуштеник ТГЗ.
растобaшен, -а, -о разбашкарен Тим. 
растовiт, -а, -о онај (дечак) који брзо расте, који је склон телесном 

напредовању ДМ.
рaстура м онај који растура (имање) ЈС.
растурiвечера м онај који квари расположења, растура игру, друштво Б.
растурiдом м особа која растура дом, лоша домаћица или лош домаћин 

Б.
растурiкућа м в. растуридом. 
растурiсовра м в. растуривечера ПГ. 
растuрка ж в. растура ЈС.
растuрница ж в. растуридом Б.
растuрњаци мн, разведени, муж и жена разведеног брака Б.
расцeпка ж пеј. жена са зечјом усном СГС.
расцeпко м пеј. човек са зечјом усном СГС. 
ратобoрац м јунак, ирон. храбри лудак ТГ1.
рацeпен, -а, -о који је са зечјом усном СГС
рачепuља ж жена лакшег морала Л.
рачумaвен, -а, -о рашчупан, неочешљан КЦ.
рашчeпљак м 1. фиг. дете које јако и без разлога плаче; 2. курва П1; пеј. 

непристојно млађе женско чељаде ЦТР.
рашчепoтина ж неморална, лака жена ЦТР.
рашчепuља ж курва П1; неморална жена ЈС.
рашчепuљче с 1. размажено дете ПГ; 2. пеј. непристојна жена ЦТР.
рашчовeчњак м подмукао и бестидан човек ПГ1. 
рашчoкљан, -а, -о повређен ЦТР.
рашчољaвен, -а, -о разбијен ЦТР.
рашчoрљан, -а, -о рашчупан Тим.
рашчuмен, -а, -о рашчупан, неочешљан Тим.
rганица ж курва ЖЛ.
rгља м онај кога стално ргљају ТГ2 Тим [Ргља ‘грди’ > ргљав, -а, -о ‘који 

је ргља’] ТГ2.
ргљaн, -а, -о који је тешко грђен ТГ2.
rгљица ж хитра особа Тим [= овде упиње се, настоји, труди се].
rгна ж пеј. жена која увек некуд јурца Тим.
rђа м покварењак, неваљалац Б ТГ1.
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рђoсал, -а, -о који се напустио, предао се рђи ЛР.
рђoсан, -а, -о који је покварен, подао, неискрен, који је рђа ТГЗ.
редoв м војник без чина ЦТР.
резикaнт м ризикант, рескирант ЦТР ТГ1.
резiлен, -а, -о који је извргнут руглу, грђен, брукан ТГЗ.
ременaр м онај који прави каишеве К Тим.
рескирaнт м онај ко је склон ризику, ко ризикује ЦТР.
рећиџiја м 1. човек који пече, производи ракију; 2. ракиџија, љубитељ 

ракије ПГ РПГ.
рећиџiка ж жена која воли да пије ракију РПД.
речлiја м пеј. језичара П1 Тим.
речовiт, -а, -о говорљив ПГ; речит ЈС Тим.
решетaр1 м мајстор који израђује решета КЦ.
решетaр2 м Ром просјак ЦТР.
решетaр3 м фиг. трачар, причалица ЦТР.
решетaрка ж фиг. трачара, она која оговара ЦТР.
рибaр м онај ко хвата рибу КЦ.
риболoвац м в. рибар КЦ.
рiђ, -а, -о који је црвенкасте косе и косматих површина СГС.
рiђа м човек риђе косе и косматих површина СГС.
рiђав, -а, -о који је црвенкасте косе и косматих површина СГС.
риђaвко м / рiђавко човек риђе косе и косматих површина СГС.
риђaјка ж шаљ. жена риђе косе СГС.
риђaн м пеј. човек риђе косе и косматих површина СГС.
риђaна ж пеј. жена риђе косе СГС.
рiђес, -та, -то који је скоро риђ СГС.
рiђка ж жена риђе косе СГС.
рiђко м човек риђе косе и косматих површина СГС.
рiђна ж жена риђе косе СГС.
рiђоња м човек риђе косе и косматих површина СГС.
рiђош м шаљ. човек риђе косе и косматих површина СГС.
рiђоша ж в. шаљ. рiђош СГС.
рикaч м фиг. пеј. онај који стано виче, који се дерња ЦТР.
риљaч м онај који риља (земљу) Б.
рипaч м скакач ЈС Тим.
рисјaнин м хришћанин ЛГ ПГ.
рiџ, -а, -о в. рiђ.
рiџа м в. риђа.
рiџав, -а, -о в. рiђав.
риџaјка ж в. риђајка СГС.
риџaн м в. риђaн КЦ.
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рiџка ж в. риђка.
рiџна ж в. риђна.
риџoвка ж пеј. жена риђе косе Б.
rкавица ж брљива особа П1.
rкало с хркач, особа која хрче ЛГ Л.
rкла ж 1. она која често пљује шлајм из уста ЦТР; 2. пеј. женска особа 

која опањкава КЦ.
rкља м онај ко стално кашље и притом избацује шлајм Б СГС.
rкна ж она која стално кашље СГС.
rкша м пеј. слинавац Тим.
rљав, -а, -о слинав СГС.
rљавица ж пеј. особа која личи на слинаву овцу са црвима у носу П1.
rљна м пеј. жена широких ноздрва СГС.
rљча м пеј. човек широких ноздрва СГС.
rма м човек са зечјом усном СГС.
rмбалија м делија, сначан човек, крупан човек К; човек широких рамена; 

дебео човек висока раста СГС.
rмбалика ж дебела жена висока раста СГС.
rмбаџија м онај који ради тежак, напоран посао ЈС.
рмбuр м пеј. човек са зечјом усном СГС.
rмпалија м висок, снажан, развијен човек ЈС Л; човек широких рамена; 

дебео човек висока раста СГС.
rмпалика ж в. рмбалија ЈС.
rнка м пеј. жена широких ноздрва СГС.
rња м пеј. човек широких ноздрва СГС.
rњав, -а, -о који је широких ноздрва СГС.
rњан м пеј. човек широких ноздрва СГС.
rњана м пеј. жена широких ноздрва СГС.
rњка м пеј. жена широких ноздрва СГС.
rњћав, -а, -о онај ко је расцепљене ноздрве ТГ1.
rњча м пеј. човек широких ноздрва СГС.
робаџiја м рабаџија, превозник РПГ.
робаџiка ж в. робаџија РПГ.
робијaш м кажњеник КЦ.
робiња ж фиг. сиротица, јадница ЈС.
рoбитан, -тна, -тно ожалошћен ЈС.
рoвла1 ж/м 1. женска особа која гласно плаче ЈС; м плачљивац ББП ТГ1; 

2. пеј. она која стално виче ЦТР.
ровла2 ж она која у љутњи и бесу разрогачи очи, која има исколачене очи 

ЦТР.
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рoвља м пеј. 1. онај који стално плаче 2. онај који у љутњи и бесу разро-
гачи очи, који има велике исколачене очи (који рови) ЦТР.

ровљiвко м плачљивац ТГЗ.
рoвна ж в. ровља Б ТГ1.
ровчaр м онај ко убија слепу кучад Тим.
рогaча ж брљива жена П1.
рoгла ж пеј. зла, свађи склона жена ЦТР.
рoгља м зао, свађи склон човек ЦТР.
рогобoр м онај који прави неред, буку Г.
рогобoрчина пеј. в. рогобор Г.
рогожaр м занатлија који плете рогоже, асуре ПГ ЈС РПГ.
рогuша ж фиг. уображена жена П1.
рoд м сродник, рођак ЦТР.
родa м особа од рода Б.
родiља ж породиља ЦТР.
родiтељ мајка или отац ЛР.
рoдљак м рођак, својта ЛГ ТГ1 ЦТР.
родљaка ж рођака Тим.
рoднина ж рођак Луж, в. рода.
рoђа м рођак од мила К Б.
рођaк м било ко из рода Н.
рoпћина ж робиња ТГ1.
роспiја ж курва, проклетница П2; неваљалица Л; зла жена ЦР1.
роспијeтина в. роспија Б.
рoталија м делија, јуначина ПГ К.
рoша м човек храпава лица СГС.
рoшав, -а, -о онај који има храпаво лице Б СГС.
рошaвка ж пеј. она која има пегаво лице или изровано ЦТР СГС.
рошaвко м пеј. онај који има пегаво лице или изровано ЦТР СГС.
рoшка ж пеј. жена храпава лица СГС.
рoшла ж погрд. женска особа пегавог лица КЦ.
рoшча м пеј. човек храпава лица СГС.
rскавка ж жена која не изговара све гласове СГС.
rскавко м човек који не изговара све гласове СГС.
рубовiта (жена) ж пожељна жена за љубавну игру; демонска жена П1.
рувaта (девојка) ж девојка богата рухом ЈС.
румeн, -а, -о који је цврених образа СГС.
румeнка ж жена румених образа СГС.
румeнко м човек румених образа СГС.
румeнче с дем. дете румених образа СГС.
румењaк м пеј. човек румених образа СГС.
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рuнsав, -а, -о длакав, зарастао у длаку ТПС.
рuсалије ж краљице, девојке које на први и други дан Духова иду од куће 

до куће и певају ТГ1.
русaлка ж девојка која учествује у обреду краљица Тим.
русaр м човек оболео од русе Тим.
руслaн (човек) м човек дугачке и неуредне косе ЈС.
рuта м маљав човек СГС.
рuтав, -а, -о 1. маљав, длакав ТГ1 Б СГС; 2. фиг. јак, снажан, имућан (ру-

тав газда) Б.
рутaвка ж жена обрасла маљама ЦТР СГС.
рутaвко м човек обрастао маљама ЦТР СГС.
рuтља м пеј. маљав човек СГС.
рuтоња м пеј. маљав човек СГС.
рушветлiја м подмитљивац ЈС Л.
рчкoљ м подстрекач свађа ЈС Тим.
рчкoљче с дете које подстиче свађу ЈС.
рџaв, -а, -о фиг. нечист, лењ П1.
рџaвштина ж прљава и бескарактерна особа РПГ.
рџoсан, -а, -о рђосао, запуштен, постао рђа (и физички и психички) Б.

С
сабирџiја м скупљач Тим.
сабљaрка ж учесница у обредној игри ,,краљица“ која је носила сабљу 

ЈС.
саборџiја м учесник сабора Тим.
саборџiка ж в. саборџија Тим.
сабâн, -бнa, -бнo веома сличан, скоро исти, ,,пљунути“ Тим РПГ.
сагламiја м непоуздан човек Л.
садaч м особа која сеје семе или сади (воћке) РПГ.
садiљћа ж жена која сади башту ТГ1.
саiз м сеиз, послушник у војсци ТГ1.
сајбiја м власник; поседник неке имовине ПГ ЈС РПГ Б.
сакaт, -а, -о богаљаст ЦТР СГС.
сакатaља м неспретан, несналажљив човек Л.
сакатiја м 1. саката особа, богаљ; 2. неспособна особа (као да је саката) 

Тим.
сакатлiја м мушкарац с телесним недостатком СГС.
сакатлiка ж жена с телесним недостатком СГС.
сакатљiвка ж жена с телесним недостатком СГС.
сакатљiвко м мушкарац с телесним недостатком СГС.
сакатнiче с обогаљено дете ЈС.
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сакатoја м пеј. мушкарац с телесним недостатком СГС.
сакатoјла ж пеј. жена с телесним недостатком СГС.
сакатoња м пеј. осакаћен човек Л.
сакатuља ж пеј. жена с телесним недостатком СГС.
сакатuљина ж/м пеј. подр. особа с телесним недостатком СГС.
сакатuра пеј. 1. богаљ; 2. фиг. особа која не уме да ради неки посао ЈС.
сакаџiја м некадањи возач бурета с водом за пиће (саке) Л.
саламaндра ж пеј. лудача Тим.
саландrма ж жентурача Тим.
салатiсан, -а, -о наговорен, приморан ЦТР.
салебџiја м продавац салепа ПГ.
сaлер м ужар Л.
саманiт, -а, -о суманут, сулуд Тим.
самарџiја м мајстор који прави и продаје самаре Тим KC.
самарџiка ж в. самарџиска игла ЦТР.
самoвила ж жена лошег понашања ЈС.
самовлaсан, -сна, -сно својеглав П1 Тим РПГ.
самовлaсен, -а, -о в. самовласан РПГ.
самовлaсник м власник ЦТР.
самовoљан, -љна, -љно онај ко ради без обзира на приговоре других Б.
самовoљац м добровољац РПГ.
самовoљник м 1. добровољац ТГ1; 2. својевољник, тврдоглавац ЦР2; 

тврдоглава особа ЦТР.
самовoљница ж својеглавица, тврдоглава жена ЦР2.
самоглaван, -вна, -вно својеглав, намћораст; ћакнут П1 Л Тим РПГ; 

тврдоглав, самовољан ЦР1.
самоглaвес, -та, -то самовољан, тврдоглав ЈС.
самоглaвник м тврдоглавник, самовољник ЦР1 Тим.
самоглaвница ж тврдоглавица ЦР1.
самодaвник м самоубица, онај који не мари за себе ТГ1; онај који не мари 

за друге, који је похлепан К.
самодoјла ж скитница, луњалица Л.
саможiван, -вна, -вно саможив, себичан РПГ.
саможiвник м егоиста, онај ко гледа само своје интересе Луж ПГ ТГ1 

ЈС РПГ ЦТР.
саможiвница ж себична женска особа ЦТР Тим.
саможивничe с себично дете Тим.
саможiвњак м в. саможивник ЈС.
самосвeтник м онај који мисли само на себе, мимо света Б.
самосмrтник м самоубица КЦ.
самосмrтница ж жена самоубица КЦ.
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сaмотан, -тна, -тно сам, усамљен ЦТР.
самотнiк м самотњак, усамљеник ЦТР.
самотњaк м в. самотник ЦТР.
сампaс м силник, самовољник ЈС [Сампас је начин испаше, када стадо 

слободно пасе без пастира, или кад се отме контроли па пасе и где треба и 
где не треба.].

сампасuља ж љута, бесна, осиона жена ЦТР; разуздана девојка или жена 
ЈС.

самсaр м љубитељ самсе ЈС [,,Самса, гибаница с киселим млеком и бе-
лим луком“.].

самсaрка ж она која меси самсу; она која воли самсу. ЈС.
самсoв м неотесанко, недоказан човек ЦТР.
санiт, -а, -о поспан, сањив ЦТР.
санiтан, -тна, -тно в. санит ЦТР.
санчaт, -а, -о који је великих стопала СГС.
сапетiн м онај што је сапет ЦТР.
сапетљiв, -а, -о в сапет ЦТР; физички ограничен, сакат Л.
сапетљiвка ж трапава, неспретна женска особа ЦТР
сапетљiвко ж трапавко, неспретњаковић ЦТР; в. сапетљив Л.
сапетљiвче с трапавче ЦТР.
сапетњiчав, -а, -о који је са телесним недостатком СГС.
саплетoтина ж пеј. особа која се саплиће приликом ходања ЈС.
сарaв м в. саравин ПГ.
сарaвин м златар; мењач новца ПГ.
сарадiтељ м сарадник. АП.
сарађiвац м сарадник АП.
сарамaнда м смакнута, распојасана особа Л.
сарaч м в. сарачин ПГ.
сарaчин м седлар, сарач ПГ.
сараџљiв, -а, -о шкрофулозан Л [сараџа = шкрофуле].
сасeљен, -а, -о који је са разних страна и насељен на једном месту ТГ1.
сатлiја м невестинско име, име које невеста даје деверу или млађем 

мушкарцу из мужевљеве родбине ЈС.
свaа ж 1. девојка која вије венац за невесту ТГ1; 2. женска особа у свадби 

са пријатељске стране ТГС.
свадбaр м гост на свадби, сват ПГ РПГ; онај ко много воли да се појављује 

на свадбама К; чест гост на свадбама ЦТР.
свадбaрка ж в. свадбар К; честа гошћа на свадбама ЦТР Тим РПГ.
свадбaрче с дете које је на свадби ЦТР.
свaђаџија м свадљивац ЈС ЦТР.
свaђаџика ж в. свађаџија ЈС; жена свађалица ЦТР.
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свађaџиче с дете свађалица ЈС.
свастiка ж женина сестра Б ЛР ЦТР.
свастiче с дем. и хип. од свастика ЦТР.
свастiчина ж свастикина ћерка ЦТР.
свастiчић м свастикин син ЦТР.
свастiчич м свастикин син Б.
свастiчна ж свастикина ћерка Б.
свастiчња в. свастична.
свaт м учесник свадбе с младожењине стране Б РПГ.
сватнiна зб рођаци на основу женидбе-удадбе, пријатељи П1.
свaџаџија м свађалица, свадљивац Тим.
свaџаџијћа ж в. сваџаџија Тим.
свaџаџиче с свадљиво дете Тим.
свашточiја м пеј. онај који се бави многим пословима ЈС.
свашточiнац м сваштар (у пословима) Тим.
свашточiнка ж она која се бави многим пословима ЈС Тим.
свашточiња м/ж в. свашточинац Тим.
свeкар м мужевљев отац Б ЛР.
свекrва ж муљевљева мајка, свекрова жена Б ЛР.
светитeљица ж фиг. светица ЦР2.
свињaр м чувар свиња ЛР Тим. РПГ.
свињaрка ж жена или девојчица која чува свиње, свињарица ЦР2 Тим.
свирaч м свирац. – Свiри свiрче, не мислi, изедeш си што ти висi (нар. 

пошалица)! – Свiри, свiрче, купићу ти нoво кaпче (нар. пошалица) ЦТР.
свирогuз м вулг. луталица ЈС.
свирџiја м свирач ЛР ПГ Тим.
свирџиче с свирач, млади свирач ТГ1.
својaк м роћак ЈС Л.
својакiња ж роћака ЈС.
свoјштиња онај ко је родбина, својта, фамилија, сродство ЛГ.
свракaр м брбљивац Л.
свудестiзница м вреднуша, она која свуда стигне и све постигне Тим.
севабџiја м добротвор, доброчинитељ Тим.
севаплiја м онај који чини добра дела ЈС; доброчинитељ Л.
севаплiка ж жена која чини добра дела ЈС Тим.
севапчiја м в. севабџија Тим.
севдалiја м заљубљеник у песму и игру ЈС; весељак, љубитељ севдаха 

Тим.
севдалiка ж в. севдалија Тим.
севтелiја м онај који први проба (окуси) нешто ЦТР Тим.
севтелiка ж в. севтелија Тим.
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севтеџiја м први купац Л Тим.
сегмeн м стражар, пандур ТГ1.
сeд, -a који је побелеле косе СГС.
седењкaр м онај што често и радо иде на седењке ЦТР.
седењкaрка ж она која често и радо иде на седењке ЦТР.
седењкaрче с дете које иде на седењке ЦТР.
седењћaр м учесник седењће ПГ Тим; момак на прелу ТГ1.
седењћaрац м в. седењкар Тим.
седењћaрица ж / седењћарiца Б, в. седењкар Тим.
седењћaрка ж в. седењћар Тим.
сeдеџија м / седеџiја м нерадник, лењивац ЈС Тим.
седеџика ж нерадница (недовољно запошљена радница у администрацији) 

ЈС.
седилeбоња м нерадник, готован РПГ.
сединaв -а / седiнав -а који је делимично сед СГС.
седињaв, -а в. сединaв.
седињaвка ж жена седе косе СГС.
седињaвко м човек седе косе СГС.
сеiз м слуга, момак за послугу ЦТР.
сеирлiја м 1. онај који ужива у гледању, посматрању; 2. онај који се под-

смева ЈС Л Тим.
сеирџiја м в. сеирлија ЈС Л.
сеирџiка ж в. сеирлија Тим.
сeја ж 1. сестра (од мила); 2. свака млађа удата жена (у обраћању) Б Тим.
сејбiја ж власник, сопственик Луж ТГ1.
сејмeн м јаничар пешак Тим; наоружани стражар РПГ.
сејтарiја м шаљивчина, весељак ЛГ Л.
секелeрка ж сеоска торокуша Л.
секлeрка ж в. секелерка Л.
секлeрчина пеј. в. секлерка Л.
селвiја ж фиг. витка девојка Тим.
сeлка ж жена са села ПГ.
сeльц м човек са села, сељак ПГ.
сeља м особа из истог села Б.
сељaнин м житељ села, сељак Б Л.
сељанчuга м/ж ауг. и пеј. од сељак ЦТР.
сељанчuра ж ауг. и пеј. од сељанка ЦТР; ауг. сељанка ТГ1 ЈС.
семкaр м онај који продаје семенке ЈС.
семкaрка ж в. семкар ЈС.
семљiв, -а, -о болешљив. – Дрuђи гласâк (глас о девојци) – семљiва, 

дремљива (н. п.) ТГ1.
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сењћaр м ладолеж, нерадник П1; онај ко се повлачи по хладовинама, 
лењивац ТГ1.

сергиџiја м онај који продаје робу на отвореном простору ЈС.
сeроња м фиг. и пеј. нерадник, неспособњаковић ЦТР.
сeрт м лукава особа, вредна, марљива, сналажљива КЦ.
сeстричич м сестрић ПГ.
сестрiчка ж сестрица Л.
сестрiчна ж сестричина, сестрина ћерка ТГ1.
сестрiчња ж сестричина ЈС.
сефтелiја м први купац; човек који први нешто уради ЈС.
сечопeта ж она којој је пета мало сечена. – Честiти цaре, среброкoса под 

корiто, а сечопeта коњa јaши (нар. прича) ЈС.
сжитaч м луталица РПГ.
сiвоња м 1. пеј. ограничен, тврдоглав човек. 2. фиг. јак човек ЦТР; фиг. 

јак, али глуп човек Б К.
силичaр м силеџија, насилник Л.
симиџiја м пекар ЦТР; продавац симита, и пекар Л.
симиџiче с млади симиџија Л.
сiн м мушки потомак Б.
сiнак м дем. од син ЦТР.
сингурiл м жарг. пеј. син; заблудели син ТГ1.
синдрaк м син, синчина, ,,нешто као син“, враголан ТПС Л ЦТР.
синчaк м дем. од син Л.
синчuга м пеј. од син Л.
синâк м дем. од син Б.
сирењaр м 1. онај који воли да једе сир ЦТР; особа која много воли сир 

Жл.
сирењaрка ж 1. она која воли да једе сир. ЦТР; 2. жена која прави сир ПГ.
сирињaр м 1. произвођач сира; 2. дечак у доба пубертета ТГ1.
сировaк м неваспитана особа ТПС.
сировaр м учесник у обредној групи која на Васуљицу опходи сеоске до-

мове и пева сироварске песме ЈС.
сиромa ж сиромах Б ЛР; сиромашан човек, сиромашак, сиромах ЦТР.
сиромaче с сироче Л.
сиромaчич м сиромашак Б Тим.
сиромaшче с дете без родитеља ЈС.
сиротiња ж/м сиромах Б КЦ.
сирочe с дете без родитеља Б ЛР.
сиртиџiја м исмевач Л.
сисaвче с дете које се још храни мајчиним млеком ПГ.
сисaлац м одојче Тим.
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сисaлче с в. сисавче ПГ ТГ1.
сисaра ж пеј. жена великих груди СГС.
сисопrс м онај који сише прсте ЈС.
ситничaр м цепидлака ЦР2.
ситничaрка ж жена која ситничари (обраћа пажњу на безначајне ствари) 

ЦР2.
ситнолiкас, -та, -то особа ситна лица Тим.
ситнурiја зб ситни безначајни људи Л.
скaпла ж запуштена, лења жена ЦТР; погрд. нерадна жена ЈС.
скaпља м запуштен, непостао човек ЦТР; пропао (од нерада и неуред-

ности) Б; погрд. нерадна особа ЈС; изразито мршав човек; човек болесног 
изгледа СГС.

скaпљак м пеј. од скапла / скапља ЦТР.
скaпна ж изразито мршава жена; жена болесног изгледа СГС.
скапoсан, -а, -о запуштен, неуредан ЦТР; уморан, скапао од умора ТГ1; 

који је болесног изгледа СГС.
скапoтина ж/м човек изузетно лошег физичког изгледа Грд; запуштена 

особа ЦТР; онај који је скапао од умора, малаксао, ослабио, дошао до краја, 
који лоше физички изгледа ТГ1 СГС; погрд. нерадна особа ЈС.

скапошљaк м пеј. од скапотина ТГ1.
скaпча (скапани) м лењивац (над лењивцима), јако запуштена и прљава 

особа П1.
скeнџа м мучитељ ЈС.
скитaра ж/м скитница Б ЦТР.
скитaрош м в. скитара ЦТР.
скитарoшка ж в. скитачка ЈС.
скитaч м онај који скита, луња, лута ЦТР; скитница ЈС С.
скитaчка ж в. скитач ЈС.
скитњaрка ж в. скитара ЦТР.
скlцка ж/м погрд. фиг. глупан КЦ [Склцано значи ,,стуцано, сломљено, 

убивено“.].
скљoкан, -а, -о изнурен, изнемогао, сможден ДМ; трапав, сметен РПГ.
сковарџiја м мајстор који топи восак (воско-варџија) ТГ1.
скокoтљив, -а, -о осетљив ЈС; фиг. шкрт П1; голицав ЛР; голицљив, го-

лицав. – Не дирај га, млого-е скокотљив ЦТР.
сколубaн м човек дуге косе ЦТР.
сколубaнка ж женска особа са дугим плетеницама ЦТР.
сколубaнче с дете дуге косе ЦТР.
скопaсан, -сна, -сно уљудан, пристојан, скроман ТГ1.
скопaч м штројач, мајстор који кастрира домаће животиње РПГ.
скrан, -а, -о фиг. уморан, изнемогао ЦТР.
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скrжа м тврдица Л.
скrжав, -а, -о шкрт, себичан, тврдица ЦТР.
скrжавац м тврдица ЈС.
скrжла ж шкрта, себична жена ЦТР.
скrжља м в. скржавац ЈС; тврдица, себичњак ЦТР.
скржљiв, -а, -о тврдичав Л.
скrкан, -а, -о који је уморна, болесна изгледа СГС.
скrчав, -а, -о себичан, шкрт Луж Тим; шкрт, тврдичав ЦТР.
скrчла ж фиг. жена која зановета, гунђа ЦТР.
скrчља м пеј. шкртица, циција П1 Луж ПГ; фиг. зановетало, гунђало ЦТР.
скrчна ж в. скрчља ПГ.
скрчoтина м пеј. тврдица К.
скuбав, -а, -о чупав, рашчупан Б ТПС ЦТР.
скубaра м особа која нешто чупа. – Вiкав гу скубaра што скубe oбрве Л.
скuбла ж пеј. жена рашчупане косе, чупавица, жена с неуредном косом, 

обично млађа ЈС Л ЦТР.
скублiче с чупавче Л.
скuбља м рашчупана особа Б ПГ ЈС Л СГС.
скuбна ж жена рашчупане косе ЛР ПГ СГС.
скубoљина ж пеј. од скубна, неуредна и неочешљана жена ТГЗ.
скuбуља ж чупавица Л.
скубџiја м човек који скупо продаје робу или скупо наплаћује своје ус-

луге ЈС.
скубџiка ж в. скубџија ЈС.
скuла ж ленштина, скитница ТГ1.
слaб, -а, -о 1. немоћан, 2. изнемогао од болести Б.
слабодuшан, -шна, -шно слабуњав; кржљав; болешљив ЦТР.
слаботeлесан, -сна, -сно слабашан Б ЛР; слаб, онемоћао ТГ1; који је са 

телесним недостатком СГС.
слаботiња м / слаботињa слаб, мршав човек ПГ ТПС.
слаботiњка ж у дем. знач: слаботиња, особа слабе телесне моћи. – Којe 

мoгу ја, слаботiњка, даньс да урабoтим, кьд се едва з-дuшу бoрим ЦТР.
слабоuман, -а, -о малоуман ЦТР.
слабужњaв, -а, -о в. слабуњав РПГ.
слабужњaк м слаба и закржљала особа РПГ.
слабуњaв, -а, -о 1. слаб; 2. болешљив Б ЦР1 К ЦТР.
славaр м 1. човек који слави славу; 2. који похађа славе ПГ.
сламaр м 1. радник који у вршидби ради на слами Б; 2. рабаџија који пре-

вози сламу РПГ.
сланoпаџав, -а, -о фиг. оседео, као да га је попала слана П1.
слепaк м фиг. особа ситних очију СГС.
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слeпац м погрд. пуки сиромах; проклетник ЦР1.
слeпка ж слепица ЈС КЦ.
слeпкиња ж слепица, проклетница ЦР1.
слeпћиња ж слепа код очију, нерадна жена ТГ1.
слeпча м пеј. онај који је нешто превидео, који не види добро ЦТР; фиг. 

будала, ћорав код очију П1; слеп код очију, приглуп Б ТГ1.
слeпче с девојчица превезаних очију коју су водиле краљице (у обредној 

игри) ЈС.
слeпьц м слепац Л.
сликaр м фотограф ТГ1 ЦТР.
слiнав, -а, -о који има секрецију у носу СГС.
слинaвко м пеј. слинавац, слинава особа СГС.
слiнка ж пеј. слинава женска особа СГС.
слiнча м пеј. слинавац, слинава особа СГС; фиг. недозрео Б Тим.
служaч м члан послуге на свадби или каквој другој свечаности Тим.
слuкче с дем. од слуга, млади слуга, још дете а слуга ТГ1.
слuнта м скитница, луталица Тим.
слuнча (слунави) м замлата (над замлатама); скитница (над скитницама) 

П1 ПГ; онај ко скита, слуња Б.
слuњав, -а, -о недотупав, будаласт ЦТР.
слuњкав, -а, -о в. слуњав ЦТР.
слuњча м будала, замлата ЦТР.
слuтан, -тна, -тно са неким телесним или психичким недостатком Луж 

ПГ; ружан, нагрћен Б П1 Тим СГС.
слuткав, -а, -о будаласт, замајан ЦТР.
слuшче дем. и хип. слуга Тим.
смaкла ж пеј. в. смакљав ЦТР.
смaкља м пеј. в. смакљав ЦТР.
смaкљав, -а, -о зарозан, неуредно, аљкаво одевен ЦТР.
смaкљавка ж в. смакла. ЦТР.
смaкљавко м в. смакља ЦТР.
смaкљавче с пеј. зарозано дете ЦТР
смакљaн м в. смакља ЦТР ТП.
смакљaна ж неуредна жена, тупава жена ТГ1.
смакљoсан, -а, -о пеј. непристојно одевен Тим.
смакљoч м онај који је смакнут, немаран, неуредан ТГ1.
смакнoтина ж/м неуредно одевена особа, нестегнут Б [У Б ,,стегне се“ 

значи обуче се и чврсто обује, одене се, уреди се, спреми се за рад или за 
пут.].

смандрoсан, -а, -о поцепан, неугледно одевен П1.
смâкљав, -а, -о рашчупан, неочешљан ТПС.
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смејурiја м човек који се често и безразложно смеје ЈС.
смeтало с особа која је другима на сметњи Тим.
сметенiк м пеј. фиг. човек неодређеног карактера и особина П1.
сметењaк в. сметеник Б; жена с косматошћу мушког типа СГС.
смлатoтина м/ж замлатотина, замлата ЦТР.
смокљaча ж/м фиг. пеј. особа висока раста СГС.
смoља м млакоња, сметењак, слаботиња ЦТР.
смoљав, -а, -о млак, сметен, шмокљав ЦТР; неугледан Л; млитав, мек; 

неуредан ЦР1.
смoљавка ж млака, сметена, шмокљава женска особа ЦТР.
смoљавко м в. смоља ЦТР.
смoљка ж в. смољавка ЦТР.
смoљча м в. смоља ЦТР.
смoтан, -а, -о сплетен, несналажљив Луж Л К; сметен ДМ С РПГ; фиг. 

несналажљив, сметен ЦТР.
смoтла ж неспретна, сметена женска особа ЦТР.
смoтља м сметена, смушена, неспретна мушка особа ЦТР Луж.
смрaдла ж нечиста особа П1 Тим КЦ.
смрaдља м неуредан и нечист човек Тим КЦ.
смрaдна ж в. смрадла Тим.
смрдeљача ж пеј. нечиста жена РПГ.
смrдла ж неуредна, аљкава женска особа Л ЦТР.
смrдља ж неуредан, аљкав човек ЦТР.
смрдљiвка ж пеј. нечиста жена РПГ.
смрдљuга ж пеј. прљава, нечиста особа Б Луж.
смrдна ж погрд. смрдљивица, нечиста и аљкава особа женског пола К 

Тим.
смuђес, -та, -то који је риђе косе СГС.
смутен, -а, -о збуњен, сметен, уплашен ТП.
смâкла ж пеј. жена са смакнутим чарапама ЈС.
смьклoтина ж/м пеј. в. смькла, смкља Б.
смâкља в. смакнотина Луж; неуредан човек, неутегнут ББП; особа аљкава 

у облачењу ПГ; пеј. човек који носи смакнуте чарапе или панталоне ЈС.
сна ж снаха, синовљева или братовљева жена Б .
снаa ж в. сна Б.
снагaт, -а, -о м крупна и мишићава особа Б.
снаiца ж хип. снашица Тим.
снaја ж снаха, в. снаа ЦТР.
снајiња ж снаха Л.
снајiца ж дем. од снаја ГП.
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снaјка ж 1. снаха. ЦТР; 2. млађа снаха РПГ; 3. фиг. свака млађа удата или 
непозната жена ЦТР; хип. од снајаТТ1.

снaјче с дем од снајка ЦТР.
снaјчица ж дем. и хип. од снајка ЦТР.
снашiца ж дем. и хип. од снашка ТП.
снaшка ж снаха ТП ЦТР РПГ.
соборџiја м учесник на сабору; човек који иде на сваки сабор у околини 

ЈС Тим; учесник народног сабора ЦТР.
соборџiка ж в. соборџија ЈС Тим; учесница народног сабора ЦТР.
сoвраџија м гурман, изелица, ждероња, онај који једва чека да заседне уз 

софру Тим.
сојтарiја м 1. немаран и изгубљен човек; беспосличар; 2. шаљивџија ЈС; 

шаљивац Л.
сокачaр м скитница, бескућник, уличар, в. помалар ЦТР.
сокачaра ж уличарка, скитара, трачара, в. помаларка ЦТР; скитница, пог-

рдан назив за проскиталу жену АП.
сокачaрка ж в. сокачара АП.
сомuжица ж жена с косматошћу мушког типа СГС.
сомурaн м слинавац П1 СГС.
сомурaна ж слинавица СГС.
сомурaнка ж слинавица ЦТР СГС.
сомурaнко м в. сомурaн.
сомурaнче с слинаво дете СГС.
сомурaс, -та, -то онај који има слине, сомур Б.
сомурeс, -та, -то слинав КЦ.
сомuрко м в. сомурaн.
сомурљaвка ж слинавица СГС.
сомурљaвко м слинавац СГС.
сомурљaн м слинавац СГС.
сомурљaна ж слинавица СГС.
сомuрча м слинав човек ЦТР СГС.
сомuрче с слинаво дете СГС.
сопaсан, -а, -о распасан ЦТР.
сопетљiчко м слинавко, балавко ТП.
сопуљaв, -а, -о слинав СГС.
сопуљaн м в. сомуран ЦТР; онај коме увек теку бале из носа Луж; сли-

навко ПГ ТГГ Тим РПГ СГС.
сопуљaна ж в. сомурана.
сопуљaнка ж в. сомуранка ЦТР.
сoспа ж фиг. снажна особа ЦТР [Соспа – крупна пахуља снега, бела и 

нежна.].
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сoтоња ж 1. сотона, авет, в. омаја; 2. фиг. особа која се бави враџбинама, 
мутним стварима ЦТР; фиг. неугледна, ружна особа Б ЛР РПГ.

спанчiл м човек који много спава ЈС.
спaч м спавач ЈС Л.
спaча ж спавачица ЈС.
спeкав, -а, -о спечен, мршав ЦТР.
спeкла ж мршава женска особа ЦТР.
спeкља м мршав човек ЦТР.
спекљoсан, -а, -о спетљан, упетљан, несналажљив Тим.
спiла м висок и снажан човек ЈС.
сплатoсан, -а, -о сажаљив ДМ.
сплеткaрштина ж пеј. женска особа која ужива и прављењу сплетки 

међу људима Б. 
сплитoтина ж пеј. онај који се саплиће кад хода, хром, стар, изнемогао 

ЦТР.
споменџiја м каменорезац који израђује надгробне споменике Тим.
спрeжник м онај који туђе говедо узима ради спаривања заједничке за-

преге Тим.
спрндoсан, -а, -о в. смандросан ЦР2.
срамежљiв, -а, -о стидљив ЦТР РПГ.
срамiв, -а, -о в. срамљив ЦТР.
срамљiв, -а, -о срамежљив РПГ.
срамљiвица ж срамежљивица, стидљива (жена, девојка) ЦР2.
срамљiвче с стидљивче, дете који се много стиди ЦР2.
срамнiк м бестидна особа РПГ.
срамoтичина ж женско без срама ЛР.
сrдла ж она која се често љути ЦТР РПГ.
сrдља м онај који се често љути ЦТР; особа која се често дури П1 РПГ.
сrдна ж она која се често љути К Тим РПГ.
среброљuбив, -а, -о лаком на новац РПГ.
сретлiја м срећник П2.
срећалiја м 1. особа која има среће; 2. која друге усрећује РПГ.
срећанлија м в. срећалија РПГ.
срећлiја м в. срећалија РПГ.
срмекaш м мајстор који срмом украшава либаде и друге хаљетке ЈС.
сrтка ж вредна особа која ради нервозно ТПС.
срцобoљњац м човек који има срчане сметње Грд.
срчaт, -а, -о који је плах, брз, на крај срца, прек ТГЗ.
срчевiт, -а, -о прек, нагао, брз, на крај срца ТГ1.
стаднiк м домаћин који на бачији отвара мужу оваца ТГ1.
сталoжан, -а, -о миран, прибран ЦР2.
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стапaр м беспослен човек, који често иде у туће куће, нарочито зими. – Те 
ги стапaри, iдев да пiјев ракiју ЈС.

стaрац м домаћин, глава куће. – Ге ти каже стaрац, тu се iде (на посао) 
АП; старија особа Б К; фиг. отац ЦТР.

старeја м старешина породице или породичне задруге ПГ.
старeјко м / старојко стари сват ЦТР; старојко, стари сват (у свадбеном 

обичају) ЛГ ЈСј.
старeјковица ж старосватица ЈС.
стaри баштa м стриц старији од оца Луж; најстарији стриц Тим РПГ.
стaрка ж хип. свака старија жена Б.
стaрко м стари башта (у обраћању) Тим.
стaро чuкало с. пеј. стара особа ЈС.
староврeмац м 1. староседелац Б; 2. особа која воли да живи на стари 

начин, патријархална особа Б.
старoјка м / старојћа стари сват (о свадби) Тим.
старoјћа в. старејко ТП.
старолiкас, -та, -то старачког изгледа Тим.
старoљина м пеј. старац РПГ.
старосватiца ж старојкина жена Б РПГ.
староседeлац м 1. старинац; 2. остарели а још неожењени момак РПГ.
староседeлица ж она која се удала у своме селу РПГ.
старострiжа в. старострижљак РПГ.
старострiжља м пеј. коме ни уредно шишање не може да прикрије го-

дине ЛР.
старострижљaк м пеј. момак који је прешао двадесету годину РПГ.
старoћа м в. старојка РПГ.
стaрц м старац ТГ1.
старâц м држећа стара особа Б.
старчiна м аугм. од старц ТГ1 Тим РПГ.
стaрчич м старчић ТГ1.
старчiште пеј. од старац ЈС С РПГ.
старчoљ м пеј. збир старих људи Тим.
старчољaк м пеј. в. старчољ Тим.
старчoљина м пеј. в. старчољ Тим РПГ.
старчuг м / старчуга м аугм. и пеј. од старац ЦТР.
старчuга м аугм. пеј. старчиште ЈС.
старчуљaк м аугм. пеј. од старац ЦТР Тим.
старчuљина м аугм. и пеј. од старц ТГ1 К; в. старчуљак ЦТР.
старчуљiна м пеј. в. старчољак Б.
старчuрина м в. сатрчуљак ЦТР.
стасiт, -а, -о који је висока раста; који је стамена стаса СГС.
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стeгњет, -а, -о тврдица, в. скржав ЈС.
стeњало с особа која стално стење КЦ.
стидљiв, -а,-о онај ко осећа стид ЦР2.
стiжан, -жна, -жно човек који стиже да уради посао ЛР Тим.
стiпса м фиг. тврдица, циција ЦТР Тим.
стипсaр м циција, тврдица Б ПГ ТГ1.
стипсaрка ж жена тврдица Л Тим.
стипсогuза ж вулг. жена тврдица ЈС.
стипсoљ м пеј. од стипса ТП.
стипцaр м тврдица, шкртац; онај што стеже попут стипсе ЛГ.
стiскав, -а, -о који тврдичи ЈС К РПГ.
стискoљ м циција, тврдица, онај који се стисао ТГ1.
стислогuз м пеј. в. стисља Тим.
стiсља м тврдица ЈС Тим.
стиснiца ж/м тврдица, в. стисља Тим.
стисногuза ж в. стипсарка Тим.
стiснут, -а, -о циција, шкртица РПГ.
стокaр м сточар ЈС Тим.
стокилaш м крупна особа, од сто кила К.
столичaр м мајстор који прави столице РПГ.
стопанiца ж домаћица; газдарица (најчешће у псовкама) ЈС.
стотнiк м човек од сто година Б Тим; човек од сто килограма Б.
стoтњак м в. стотник ТГ2 Тим.
страшiгуз м вулг. плашљивац ЈС.
страшiгуза ж вулг. страшљивица ЈС.
страшiгузла ж в. страшигуза ЈС.
стрiжак м пеј. лоше ошишана особа СГС.
стрижaч м онај који стриже овце ПГ.
стрiжља м пеј. лоше ошишана особа (обично дете) Б СГС.
стрiжљак м дечкић, младић РПГ.
стрiна ж 1. стричева жена Б ЛР; 2. свака жена средњих година; 3. пеј. 

човек који не заслужује пажњу ЛР.
стрiнка ж 1. стричева жена; 2. фиг. кукавица, страшљивац ТГ1.
стругaр м учесник стругарштине; незван гост на свадби Луж.
стрuдна ж трудна, носећа жена Б Л К.
стрuљко м човек оштре косе ЈС.
студеноклeп м назовимајстор, онај што клепа (кује) хладан метал ЛГ 

ТГ1.
стuнтен, -а, -о намргођен КЦ.
ступaлка ж жена великих стопала СГС.
ступaлко м мушкарац великих стопала СГС.
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ступчaр м ,,момак који између Туциндана и Бадњег дана проверава по 
селу, идући од куће до куће, да ли девојке спремају своје невестинске дарове 
(ако нека не спрема, претуче јој прсте)“ Тим.

стьвнiк м онај ко на посао увек полази по ноћи Тим.
сћитaра м скитница РПГ.
сћитарuша ж скитница РПГ.
сћитнiк м скитач, луталица РПГ.
сћитнiца м скитница Б ПГ РПГ.
суботaр м 1. човек рођен у суботу, по веровању је посебних магијских 

моћи, в. суботарка ЦТР РПГ; 2. припадник адвентиста; 3. човек који нешто 
обавља редовно суботом (иде на пијац, и сл.) Тим РПГ.

суботaрка ж 1. жена рођена у суботу, по народном веровању, могла је да 
види оале, омаје, ђаволе и друга бића из света нечастивих ЦТР; 2. жена која 
припада вери суботара ЦТР.

суботњaк м онај ко је рођен уочи Задушница и који, по веровању, може да 
види вампира Луж РПГ, в. суботар.

сuв, -а, -о мршав Б.
сuвачьк, -чка, -чко сувоњав П1.
сувњiчав, -а, -о мршав ЈС.
сугuбина ж протува, ленштина, подмукла особа ТГЗ.
сuклет м проклетник Б ТГ1; погрд. велика, незграпна, презрена, омрзну-

та жена ЦР1.
сuклета ж/м в. суклет ЦР1.
суклимaн м деран ЦР1.
сулuдичав, -а, -о суманут, луд ТГ1 Тим; сулуд ЦР1.
сулuдњичав, -а, -о пеј. налуд, налудничав, ненормалан Тим.
сулuпина м главурдан, глупак Б.
супeтлица ж слабуњава особа, недорасла особа ТГ1.
супетљiв, -а, -о који кашље СГС.
супетљiчав, -а, -о в. супетљив Б.
супутљiвац м слинавко Тим.
сuрка ж жена седе косе СГС.
сuрлес, -та, -то фиг. особа која се често љути а кад се наљути, напући усне 

издигне нос КЦ.
сuрлоња м фиг. онај који има велики нос ЦТР.
суропuчавац м незаситна особа, обично омања, али која много једе РПГ.
суртuк м невешт, неспособан човек Грд; скитница; курва, курвар П1 Тим 

РПГ; уп ПГ ЈС К РПГ; радник Б; клипан ТГ1; невешт, неспособан Л Тим; 
сметењак, неспособњаковић, неспретњаковић ЦТР.

суртuља ж в. суртук Л.
сурунтiја м неугледна, простачка личност Л.
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сурунџiја м некадашњи гонич поштанских кола Тим.
суруџiја м немиран, несрећен човек Л.
сuрча м човек седе косе СГС.
сучкоберaч м скупљач сувих грана по шуми (за зиму) Тим.
сучкоберaчица ж в. сучкоберач Тим.
сушeљка ж/м мршав човек Грд.
сâблаз м рђа, покварењак Б.
сâблес м / сьблез в. сьблаз ПГ.
сьгuбина ж протува, ленштина ТГ1.
сâпет, -а, -о који је с избаченим раменом СГС, неспособан ЛГ.
сьпетљiвко м спутана, трапава, неспретна особа К.
сьплетњiчав, -а ,-о неспретан у ходању ТПС.
сâпльк м 1. површан, плиткоуман; 2. размаженко, размажено дете Л.
сâскоња м туберкулозни болесник ЈС.
сâњит, -а, -о сањив, снен ТПС.

Т
табагџiја м занатлија која пређује коже Тим.
табaк м в. табагџија Тим.
тaбаџија м силеџија ЦТР.
табетлiја м човек нарави, наравлија Тим.
тaвац м крзнар Тим.
тавралiја м особа која воли да се таври Луж; кицош ПГ.
тавралiка ж жена која воли да се дотерује, кицош ПГ.
тавраџiја м кицош, гиздавац Тим.
тавраџiка ж в.тавраџија Тим.
таврогuза ж пеј. каћиперка П1 Тим.
тавролiја м гиздавац, в. тавралија Б.
таинџiја м најамник који ради за надокнаду у натури Л.
такмaк м намћор Л.
талaлин м биров ТГ1.
тамаљiв, -а, -о тврдичав Л.
тамаћaр м завидљивац, грамжљивац ЈС; стипсар Л.
тамаћaрин м грамжљивац, похлепан човек Тим.
тамаћaрка ж в. тамаћарин Л.
тамјанџiја м човек који се бави тамјаном Л.
танкошiја м / тьнкошiја човек танка врата СГС.
танкошiјас, -та, -то / тьнкошiјас, тьнкошiјес који је танка врата СГС.
танкошiка ж жена танка врата СГС.
танцовoђа м 1. коловођа; 2. предводник Тим.
танчовoђа м лазарица која је на челу обредне игре ЈС.
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тарабaн м човек ретких зуба СГС.
тарабaнка ж жена ретких зуба СГС.
таракuша ж торокуша ЈГ.
таракчiја м чешљар Л.
тaта м отац КЦ.
тaтица м хип. од тата КЦ.
тaтко м отац ЦТР ЛГ РПГ.
таткoвић м човек који много личи на оца ЈС.
тафрeнче с отмено, гиздаво девојче ЈС.
тафрогuз м вулг. кицош; гиздавац ЈС.
тафрогuза ж вулг. каћиперка; гиздавица ЈС Т.
тaшта ж женина мајка ЈС.
тврденiк м особа која нерадо говори и не жали се РПГ.
тврдiца ж/м циција РПР.
тврдоглaвес, -та, -то тврдоглав, својеглав ЦТР.
тврдоглaвка ж тврдоглава, својеглава женска особа ЦТР.
тврдоглaвко м тврдоглав, својеглав човек ЦТР.
тврдоглaвоња м аугм. и пеј. од тврдоглавко ЦТР.
тврдоглaвче с тврдоглаво, својеглаво дете ЦТР.
тврдоглaвштина м пеј. одвећ тврдоглава особа РПГ.
тврдокoжац, -кошка, -кошче 1. који је тврде коже (животиња); 2. фиг. 

неосетљив човек ЦТР.
тевекелiја м човек лаке руке, весео човек ЦТР.
тевролiја м отмен и лепо васпитан човек ЈС; в. тавролија.
тeгав, -а, -о спор, немаран, безвољан ЦТР.
тeгавац м спор, немаран, безвољан човек ЦТР.
тeгавка ж пеј. спора, пипава женска особа ЦТР.
тeгавко ж пеј. спор, пипав човек ЦТР.
тeгавче с споро дете ЦТР.
тегaран м човек великог стомака ЦТР.
тегoбна ж трудна, в. тешка Б. 
тeкмичар м радник који носи малтер у текмету ЈС ЦТР.
тeкничар м техничар ЦТР.
телбизaн м пеј. лењивац, спора особа Тим.
телiја м тврдица ПГ.
темерuтин м својеглав (и лењ) човек са којим је тешко договорити се П1 

Тим РПГ; трапавко; ленштина, сметењак, јогуница ПГ Л; суров, неотесана 
особа ТГ1; човек који мало говори због злоће ЈС; намћор, злобан човек ЦТР.

темерuтинка ж в. темерутин ЈС Л.
тенекиџiја м лимар ЈС.
тенећелiја м човек коме мора много да се угађа ЈС.
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тенећелiка ж в. тенећелија ЈС.
тенећиџiја м клонфер Тим.
тeнтав, -а, -о нерасположен, безвољан, смркнут Б Тим.
тенâц м фиг. особа толико онемоћала да изгледа на утвару РПГ.
тeпавштина ж пеј. кукавица ПГ.
тепaч м онај који воли да се туче, који друге туче, учесник у тучи ЈС РПГ. 

ЦТР.
тепaчка ж в. тепач ЈС.
тербилiја м углађен, лепо васпитан човек Тим.
терзiја м занатлија који шије народну одећу ПГ ЈС.
терзiче с хип. терзија Л.
терлугџiја м израђивач и продавац папуча Тим.
тертимлiја м човек који зна за ред, који има утврђене навике ПГ.
терџумaн м тумач, преводилац Тим.
тетiн м теткин муж Б ТГ2 ЈС.
тетiнче с дем. од тетин ЈС Л.
тeшка ж трудна, носећа Б ТГ1 ЦР1.
тешкодuп, -а, -о в. тешкодупав П1.
тешкодuпав, -а, -о дебелогуз (и лењ); слабо игра у колу П1.
тиквaн м фиг. човек големе али празне главе ЈС; ограничен, глупак, глу-

пан К.
тиквaна ж фиг. ограничена, глупа женска особа, глупача ТГЗ.
тимарлiја м власник тимара, тимарник Тим.
тињoз м фиг. жарг. туњавко, подмуклица Л К.
тiшљар м столар ЦТР.
тiшљер м в. тишљар ЈС.
тlцман м глуп, затуцан човек Б.
тлчнiк м затуцан човек, глуп Б ПГ РПГ.
тмoлав, -а, -о потамнео, добио земљану боју ТГ1.
тобошaр м тобожар РПГ КЦ.
тојагaр м пеј. онај ко увек са собом носи тојагу ЦТР.
тојагaрка ж пеј. она која увек са собом носи тојагу ЦТР.
токмaк м фиг. глуп и неотесан човек ЈС.
толмaч м тумач ТГ1 К; тумач, преводилац ЦТР.
торбaр м ленштина, нерадник, просјак К.
торбaрка ж в. торбар К.
торбодuпоња м пеј. човек велике задњице СГС.
торлaк м пеј. веома глуп човек, простак Тим.
торлeда ж прибл. враголанка ЦР1.
тотобaк м тутубан, глупак РПГ.
точилaр м каменорезац који израђује тоцила РПГ.
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точкaр м мајстор који поправља точкове (бицикле) ЈС К.
трaкало м брбљивац Луж.
тралалaј м од ускл. тра-ла-ла, фиг. површна и нестабилна особа која 

жели да живи без обавеза П1.
трaњћало с блебетало, оговарач П1 ТГЗ.
трaпав, -а, -о неспретан Б.
трапaвко м неспретњаковић ЦР1.
трапађoјзла ж жарг. курветина Тим.
трaпља м пеј. трапавко Б.
трaпоња м шаљ. особа која трапа (трупа) кад хода КЦ.
трапuља ж пеј. пуначка и трапава женска особа Тим.
трaпша м трапавко Тим.
трбaн м човек великог стомака СГС.
трбaт, -а, -о трбушаст Тим.
тrбна ж жена великог стомака СГС.
тrбоња м човек великог стомака РПГ СГС.
трбуљaс, -та, -то в. трбат Тим.
трбуљaт, -а, -о в. трбат Тим.
трбушaн м човек великог стомака ЦТР.
тргoвац м трговац (продавац у сеоској продавници) Б.
тргoвчина м аугм. трговац Л.
трeзан, -зна, -зно бистре главе, без осећаја пијанства ДМ.
трeзвен, -а, -о разуман, бистре, чисте памети ДМ.
трeпкоња м пеј. човек који често трепће ЈС Тим.
тресобрaшница ж жена домаћица (у шали) ЈС; држећа старија жена Л.
тресоглaвац м особа која иде све тресући главом КЦ [Постоји и фамилија 

Тресоглавци].
тресоглaвка ж в. тресоглавац КЦ.
тресомuд м пеј. в. тресокурина ЦТР.
трећопaс, -та, -то особа (према неком у сродству) од трећег колена Тим.
трiклет, -а, - о онај ко је трипут проклет, ко заслужује велику казну Б; в. 

проклет, уклет.
тrклет, -а, -о немиран, несташан Б ЛР К; живахан ПГ Тим; жив, чио, не-

миран, весео ТГ1.
трлeда в. торледа ЦР1.
трoм, -а, -о спор Б Луж Тим.
трoмав, -а, -о тром ЦР2 Тим РПГ.
трoмавица ж клипанка, трома жена ЦР2.
тромaвко м клипан, тром човек ЦР2 Тим.
трoмавштина ж/м пеј. превише тром човек, врло спор у послу и ходању 

РПГ.
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трoмча м тром човек, спор при раду и у ходу П1.
трoмша м в. тромча Луж.
трoнтав, -а, -о превише обучена особа РПГ.
трoпало с особа која се не стиди да било шта каже било коме и у било 

којој прилици, не мислећи П1.
трорoгоња м погрд. особа са шицастом главом СГС.
троћoшкас, -та, -то незгодан, зао ЦР1.
троушaн м трбоња, шкембар Л.
трoшалија м расипник Л РПГ.
трoшан, -шна, -шно који је с телесним недостатком СГС.
трoшаџија м расипник Жл К РПГ.
трoшаџика ж в. трошалија К.
трошелiја м в. трошалија ЈС.
трошелiка ж в. трошелија ЈС.
трошлiја м онај који много троши, расипник Б ПГ; особа широких 

прстију, каваљер ЛГ.
тrта м пеј. мушкарац с израженом стражњицом Тим.
тртiгуз м онај који се свугде петља ЦТР.
тrткавац м онај који се тртка ЈС [који се нећка].
тrтко м в. трта Тим.
тrтла ж пеј. жена големе стражњице ЦТР.
тrтља м пеј. човек големе стражњице ЦТР Тим СГС.
тrтна ж в. пеј. тртља Тим СГС.
тртогuз м в. трта Тим.
тртогuза ж пеј. в. тртна Тим.
тртогузaн м пеј. в. трта Тим.
тртогузaна ж пеј. в. тртна Тим.
тртомuд м вулг. онај који прича којешта ЈС; баљезгало Тим.
тртомuдоња м в. тртомуд ЈС Тим.
тrтоња м ауг. и пеј. од тртља ЦТР.
тrторњак м омалени дечак ЦТР.
трунтoв м готован, ленчуга, нерадник Жл Тим.
трунтoвка ж в. трунтов Тим.
трунтoљача ж снажна, крупна жена ЈС.
трупељaн м човек кратких ногу СГС.
трупељaс, -та, то дебео, кратконог и кратковрат човек П1 СГС; здепаст 

Тим.
трупuљес, -та, -то в. здепаст РПГ.
трутoв м в. трунтов ЦТР.
трутoвчина м аугм. и пеј. од трутов, в. трунтовчина ЦТР.
трчiлошка ж жена трчилажа ЈС.
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трчолâж м трчилажа ЈС.
трчомoч м брзоплета особа, шепртља ПГ Тим.
трчомoча ж неозбиљна особа, јебиветар ТГ1.
тrша м човек гргураве косе СГС.
тrшав, -а, -о који је гргураве косе СГС.
тrшавко м в. тrша.
тrшан м в. тrша.
тrшља м човек гргураве косе СГС.
тrшљав, -а, -о који је гргураве косе СГС.
тrшљавка ж жена гргураве косе СГС.
тrшљивко м в. тrша.
туберaн м човек који кашље СГС.
туберaна ж жена која кашље СГС.
туберaнка ж жена која кашље СГС.
тувегџiја м пушкар ЈС Тим.
тугаљiв, -а, -о мучан, преосетљив ДМ.
туглaр м радник на прављењу тугле ЦТР.
туђосрeћник м човек који другога усрећује ЈС.
тужакaр м парничар РПГ.
тuлав, -а, -о покуњен, туњав ЦТР.
тулaвко м туњава мушка особа ЦТР.
тулпузiна м глупак П1.
тулuнџа м човек широких носница ЈС.
тuлча м повијен човек, погнуте главе, в. потулија, згурија Грд Л.
туметлiја м лицемерна особа РПГ.
тумрuк м мрачан човек, ћутљивац, подмукао човек Л ЦТР.
тумрuтин м опор, настран човек Л.
тuнтав, -а, -о фиг. мргодан човек ЦТР РПГ.
тuпав, -а, -о глуп, прост К; глуп, ограничен ЦТР.
тупaн м фиг. глуп човек СГС.
тупанaс, -та, -то који је дежмекаст, дебео, дебео као бубањ ТГ2.
тупaнес, -та, -то који је кратких ногу; који је дебео и низак СГС.
тупанџiја м бубњар ЦТР Б Луж ТГ1.
тuпаџија м в. тупан ЦТР; закерало Б.
тупкaчица ж лазарица која игра у месту Тим.
тuпља м пеј. човек затупаста носа СГС.
тупонoсас, -та, -то тупонос ЦР2.
тuпча1 м в. тупан ЦТР.
тuпча2 м пеј. човек затупаста носа СГС.
туртaрка ж жена која иде у прву посету породиљи, кравајарка П2.
тuрчин м фиг. пеј. тврдоглав, опасан човек ЦТР.



199Антропографски речник југоисточне Србије

тuта ж неспретњаковић, онај који је спор и невешт, тупавко П1;
ћутљивко, тутавац ПГ; ћутљивица Л; ћутљива, приглупа, малоумна особа 
ЦТР.

тuтав, -а, -о приглуп и невешт П1 ЦТР РПГ; ћутљив човек Б Л.
тuтавац м в. тута. ЦТР.
тuтавица ж туњава, неспретна, глупа жена ПГ ЈС.
тутaвко м в. тута.
тuтавштина м пеј. туњавац ПГ.
тутмaк м својеглав човек кратке памети П1; приглуп човек, тотмак Л.
тутубaја м сметењак ПГ.
тутубaк м ограничен човек Л.
тутубaн м в. тутубак Л; глупан, незналица ЦТР; сметен, приглуп човек 

Грд.
тутубaнка ж пеј. глупача Тим.
тутубaча ж в. тутубанка Тим.
тутубuчка ж незналица, неука особа ЈС. 
тутулeја м в. тутубаја ЈС Тим.
тутумe м в. тутубаја.
тутумeја м сметењак, будала, незналица, необразован ПГ ТПС РПГ.
тутумрaк м несналажљив човек; приглуп човек ЈС.
тутuнџа м незграпан и прост човек; човек грубих покрета ЈС Тим.
тутунџiја м 1. уживалац дувана, пушач; 2. продавац дувана ПГ ТГ1 РПГ.
тутуњaрник м сметењак ПГ.
тутuчко м омањи, снажан и буцмаст човек ЈС.
тућiнац м 1. несродник, стран човек ЦР1; 2. човек из другог села, дру-

госелац Б.
туфегџiја м пушкар Л.
тuцало м ограничен човек Л.
тuцмак м глупак, неспретан у раду К.
тuцман м простак, глупак Л.
тuцмула ж глупа, затуцана особа Г1.
тuчник м аугм. од туч, фиг. тврдоглав, својеглав човек ЦТР.
туџiнац м тућин, странац Жл.
туџосрeћник м човек који другога усрећује Тим.
тьвњанџiја м продавац тамјана РПГ.
тькмеџiја м просац РПГ.
тьнкокoжес, -та, -то неосетљив; сујетан; шкрт П1.
тьнкuша ж в. танка, витка женска особа Тим.
тâшта ж ташта ПГ.
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Ћ
ћарџiја м добитник, онај кога прати вајда Тим.
ћарџiка ж в. ћарџија Тим.
ћебабџiја м ћевабџија ЦТР.
ћебiрица ж пробирач у јелу Б; в. чибиричав.
ћевећелiја м душеван, предусретљив човек Тим.
ћевлеiсан, -а, -о припит, расположен захваљујући алкохолу ТГ1 ЦТР.
ћевлiја м 1. веселе нарави; 2. фиг. припит човек П1 К РПГ; мераклија 

Жл ПГ сладокусац; који је пио само толико колико је потребно за добро 
расположење ЈС ТПС; љубитељ, мераклија ЦТР.

ћевлiка ж в. ћевлија (2) ЈС К Тим; љубитељица, мераклика ЦТР.
ћевлoсан, -а, -о поднапит, припит Тим.
ћeла м човек без косе СГС.
ћeлав који је без косе СГС
ћeлавка ж жена без косе СГС.
ћелaвка пеј. ћелавица Тим.
ћeлавко м / ћелaвко човек без косе СГС.
ћeлавштина ж/м особа без косе СГС.
ћелaтор м 1. коњаник; 2. кириџија Тим.
ћелемe с 1. несташко, неваспитанко П2 Тим; 2. слабо, недорасло створење 

(у погрдном смислу) ПГ.
ћелепирџiја м в. ћелепурџија РПГ.
ћелепирџiка ж в. ћелепирџија РПГ.
ћелепурџiја м љубитељ поклона, онај који хоће да све добије без рада 

или бесплатно ЈС; онај који користи туђе, извлачи корист из тућег ПГ; гото-
ван Л.

ћелепурџiка ж в. ћелепурџија ЈС.
ћелестuра м ништарија ПГ Тим; ограничена особа; наметљива, бескарак-

терна особа РПГ [калаштура > келештура > ћелештура >].
ћелeш м пеј. ћелавко Тим.
ћeлко м човек без косе СГС.
ћeлна ж ћелавица Тим; пеј. жена слабе и ретке косе Б.
ћeлоња м пеј. ћелав човек ЈС Тим.
ћeлча м пеј. ћелав човек ЦТР Тим СГС.
ћеманaш м виолинист Тим.
ћеманџiја м свирач у ћемане ЈС Тим.
ћеневџiја м чистач нужника ПГ.
ћепeк м кепец СГС.
ћепeц м кепец ТГ1 СГС.
ћeра ж хип. од ћерка ТГ1 Л.
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ћеремиџiја м онај што производи ћерамиде ТГ1 РПГ ЦТР; човек који 
прави циглу, циглар Б, црепар ПГ Луж.

ћeрка ж кћи Б.
ћеркaна ж свака млада жена ЦТР.
ћеркетiна ж аугм. пеј. ћерка ЛГ.
ћeрца ж фиг. кћи ЦТР.
ћерчe с дем. од ћера ЦТР.
ћерчетiна ж аугм.. пеј. од ћерка ЦТР.
ћесaрош м сецикеса, лопов Тим.
ћесeрко м 1. човек кесерасте, шиљате главе Б; 2. учесник у литијама који 

носи кесер, да на заветном дрвету поп уреже ,,божје масло“ Тим.
ћeсеџија м в. ћесарош Тим.
ћесћiман, -мна, -мно честит, частан, невин РПГ.
ћефлiја м в. ћевлија Л.
ћiјав, -а, -о који има кијавицу СГС.
ћiјавичав, -а, -о који има кијавицу ТГ1 СГС.
ћијaвко м човек с кијавицом СГС.
ћiјало м/ж особа с кијавицом СГС.
ћијамeтичав, -а, -о који има кијавицу СГС.
ћiлав, -а, -о који има килу ТГ1 РПГ СГС; фиг. изнемогао, неспособан за 

посао Б.
ћiлавштина м пеј. мушкарац који има килу СГС.
ћилимaрка ж она која ткаје ћилиме РПГ ЦТР.
ћiлна ж пеј. жена која има килу СГС.
ћiлча м пеј. килавко; неспособњаковић, килавац П1 ТГ1 РПГ; мушкарац 

који има килу СГС.
ћiлша в. пеј. ћилча.
ћимьн, -мна, -мно намеран, спреман да нешто уради Б.
ћiпрес, -та, -то с напућеним устима ЈС.
ћирајџiја м онај који станује под кирију Тим.
ћирaца ж фиг. неморална жена Л.
ћиријaш м превозник робе ПГ.
ћиримиџiја м в. ћерамиџија ТГ1.
ћiрица м спољни момак Л.
ћириџiја м 1. превозник робе; 2. станар који живи под кирију ПГ ТГ1 

РПГ.
ћириџiка ж 1. кириџијина жена; 2. станарка, кирајџика ПГ.
ћiцош м кицош ТГ1.
ћiшкав, -а, -о болешљив ЛР; слинав, назебао РПГ.
ћoпа м хром човек ЈС Б Тим СГС ЦТР.
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ћoпав, -а, -о 1. хром; 2. фаличан ЦТР; човек који има краћу или криву 
ногу па шепа у ходу Б ЛР РПГ СГС.

ћoпавица ж пеј. хрома женска особа Тим.
ћопaвко м в. ћопа ЈС Тим.
ћoпавштина ж/м пеј. ћопавица, ћопавац РПГ.
ћопендiл м пеј. в. ћопавко Тим.
ћoпка ж пеј. хрома жена, ћопавка СГС.
ћoпла ж пеј. хрома жена, ћопавка ЦТР.
ћoпља човек који шепа, криви Грд.
ћoпна ж хрома жена РПГ СГС.
ћoпча м пеј. хром човек, ћопавко Тим. РПГ СГС ЦТР.
ћoпша м онај ко шепа Б СГС; м пеј. ћопча РПГ СГС ЦТР.
ћoра м онај који носи наочаре ЈС; пеј. слеп, полуслеп човек ЦТР.
ћoрав, -а, -о слеп ЦТР РПГ; који не види добро СГС.
ћoравица ж кратковида или слепа жена РПГ.
ћoравка ж жена која не види добро СГС.
ћoравко м мушкарац који не види добро СГС.
ћоравлiја м пеј. ћоравко, ћорав, слеп човек.
ћoравштина ж/м пеј. слепа особа РПГ.
ћoрак м слепа особа РПГ.
ћoрац м в. подр. ћорав, слеп Б ЈС.
ћорaча ж слепа жена РПГ.
ћoрка ж жена која је или слепа или расејана па не примећује ствари око 

себе Б.
ћoрко м онај који не види добро СГС.
ћoрла ж в. ћорка ЦТР; пеј. ћорава жена ЈС.
ћoрна ж слепица П2 СГС; слепа код очију ТГ1 РПГ.
ћoроња м пеј. полуслепа или слепа мушка особа ЦТР.
ћoрћутук м 1. сасвим пијан, трештен пијан ЈС ТПС РПГ; 2. глупак Б РПГ.
ћoрча м пеј. полуслепа, слепа мушка особа ЦТР; слепац П2 ЈС ТГ1 РПГ 

СГС.
ћoрша м в. ћорча Б ТГ1.
ћoс м ћосав човек ТГ1 СГС.
ћoса м голобрад човек Б РПГ СГС ЦТР.
ћoсав прид голобрад (човек) ЦТР; са ретком и слабом брадом Б СГС.
ћoсавац м голобради човек К.
ћосaк м в. ћосав Б; човек у кога не расту бркови ЈС СГС.
ћoсалија м пеј. човек без браде и/или бркова СГС.
ћoсоња м пеј. човек без браде и/или бркова СГС.
ћoшкас, -та, -то фиг. пеј. настран, уврнут ЦТР.
ћубaн м човек бујне косе СГС.
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ћубaнка ж жена бујне косе СГС.
ћuвало с фиг. глупача, несналажљива женска особа ТПС РПГ [Ћувало је 

птица ћук.].
ћулaвко м пеј. човек малих ушију ЦТР.
ћулaвча м в. ћулавко ЦТР.
ћумбеџiја м в. тенећџија Тим.
ћумурџiја м угљар ЈС Тим.
ћуртuк м приглуп човек Грд.
ћuта м неговорљива особа Жл Тим РПГ.
ћuтало с пеј. в. ћута Тим.
ћутiлац м ћуталица ЈС.
ћутuк м фиг. глупак Б ПГ РПГ ЦТР [Ћутук = пањ који остане у земљи кад 

се дрво одсече.].
ћутуклiја м староседелац Жл ТГ1.
ћутучaр м продавац неквалитетних, слабих дрва, пањева РПГ.
ћућулaјкан м пеј. шупљоглавац, глупак Тим.

У
уsембeрен, -а, -о унезверен, уплашен ТГ1.
уsrтљив, -а, -о унезверен, застрашен РПГ.
уaлен, -а, -о размажен П1 ПГ РПГ; размажен. – Деца вој толко уалена, ни 

родитељи не сматрају ЦТР.
уaленица ж размажено женско чељаде ЈС.
уалипaвен, -а, -о малоуман, искварен ЦТР.
уаљaвен, -а, -о размажен, искварен ЦТР.
уaљак м искварено, размажено дете ЦТР; размажено дете, размаженко 

ПГ.
уaљен, -а, -о размажен К.
уаљoтина ж пеј. много размажена особа ЦТР.
уaчкан, -а, -о упрљан (блатом, јелом или чим другим) Б.
uбав, -а, -о леп Б ЛР ТГ1 РПГ СГС.
убавeнка ж лепа жена СГС.
убавeнко м леп човек, лепотан ПГ ЈС СГС.
убавiца ж лепотица Б СГС, (махом иронично) ЦР1; лепотица ЦТР.
uбавка ж лепа жена СГС.
uбавко м леп човек СГС.
uбавшьк, -шка, -шко в. убавчьк РПГ.
uбавьчьк, -чка, -чко леп до извесне мере, лепушкаст ТГ1.
убiвац м убица АП.
убiца м 1. онај ко је неког убио; 2. фиг. злочинац, особа која воли да се 

бије Б.
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убутaтор м жарг. улагивач Л.
увoдљив, -а, -о снебивљив, попустљив Луж.
углeжњак м маза, размажена особа РПГ.
углењaр м угљар, ћумурџија ТГ1.
углoбен, -а, -о који је упалих образа СГС.
угмирсан, -а, -о који је испрљан блатом или наквашен росом док је ишао 

преко блата или росе ТГЗ [Гмирса – иде кроз росну траву или блато.].
угурсuз м лош човек, неваљалац ЈС К РПГ.
удавiца ж жена којој је умро, или погинуо, муж Б ЛР.
удавâц м човек коме је умрла жена Б ЛР.
удaдена ж девојка која је ступила у брак, удата КЦ.
uдаран, -рна, -рно предузимљив, вредан ТГ1.
удaрен, -а, -о фиг. ошајдарен, ћакнут ЦТР.
uзбрљив, -а, -о насртљив, агресиван, спреман на свађу ДМ.
узбuјдупе с обестан, насиланик, помаман Б.
узвeрен, -а, -о уплашен, унезверен ТГ1.
узвилoтина ж пожудна жена Л.
узвoдљив, -а, -о пажљив Л.
узoрљив, -а, -о упоран, наметљив ЦТР.
узoрњичав, -а, -о плаховит, жустар, љут, прек РПГ.
uзрасан, -сна, сно висок, лепо одрастао РПГ.
uзуран, -рна, -рно неистрошен, снажан Л.
уѕвeрен, -а, -о збуњен, унезверен ЦТР.
uилан, -лна, -лно невесео ЛР ТПС; тужан ЈС.
ујгuн непром. за мерак ЦТР; згодан, леп, пристојан ЦТР.
ујeден, -а, -о сакат, одузетих удова СГС.
ујет, -а, -о 1. сакат, одузетих удова Б РПГ СГС; 2. везаног језика, као да га 

нешто ујело за језик П1; неспретан, сплетен, смушен, везаних руку ПГ ТПС.
uјка м / ујћа, ућа ујак, мајчин брат ЦТР.
uјна ж ујакова жена Б
uјћа м ујак Жл ТГ1.
uјче м дем. и хип. од ујка ЦТР ЛГ Л.
uклеван, -вна, -вно скроман, повучен ЈС.
uклет, -а, -о онај ко је без среће, па му ништа не полази за руком Б.
укlцан, -а, -о сломљен као личност понижењима и патњама П1.
uлав, -а, -о 1. сакат, 2. неуметан, глуп, будаласт П1 ПГ ЈС.
улавiца ж 1. саката особа; 2. кретенаста женска особа ПГ ЈС.
улaвка ж в. улавица ЈС.
улaвче с будаласто дете ЈС.
uлавштина ж в. улавица.
uличар м скитница, беспосличар Л.
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uлка ж в. улавица ЈС.
улoгав -а, -о одузет, парализован П2; непокретан, одузет Луж РПГ; фиг. 

усран и упишан (о непокретном болеснику) ТГ1.
улогaвен, в. улогав ЛР.
улогавiца ж жена одузетих ногу или руку, непокретна ПГ.
улoгавштина м в. улогав Луж.
улuпак м дебело дете ТГ1.
uлча м глуп човек ЈС.
uља м хуља, неспособњаковић Жл.
уљкавoтина м замлата, сметењак, занесењак ЦТР.
uљудан, -дна, -дно пристојан, уредан ЦТР; пристојан, скроман ТГ1; леп 

СГС.
уљuден, -а, -о дотеран, упристојен ЦТР.
uљча м заулав, замајан, будаласт човек ЦТР.
uман, -мна, -мно разуман ДМ Б.
умaшкан, -а, -о испрљан, умазан, замазан ТГЗ.
умејaтан, -тна, -тно вешт, умешан РПГ ЦТР.
uметан, -тна , -тно умешан ЦТР.
умиљaт, -а, -о благородан РПГ.
умиљaча ж жена која се умиљава ЦР1.
умoчко м пеј. упишанко ЦТР.
умочuља ж пеј. упишуља ТГ1.
умргaљћа ж женска особа која се умргује Луж.
умрен, -а, -о (?!) онај који је умро, мртав ЛГ.
унuк м синовљево или ћеркино мушко дете Б ПГ
унuка ж женско синовљево или ћеркино дете Б.
унuче с унук или унука Б РПГ ТГ1.
унuченце с хип. од унуче РПГ.
унuчица ж в. унученце РПГ.
унuчка ж хип. унука, унучица РПГ ТГ1.
uњка ж/м погрд. в. уњкав Л СГС.
uњкав, -а, -о 1. онај који говори кроз нос; 2. фиг. заулав, приглуп ЦТР 

СГС.
uњкавац м в. уњкав Л СГС.
uњкавица ж в. уњкав Л СГС.
uњкалица ж в. уњкав Л СГС.
uњкало погрд. в. уњкав Л СГС.
uњкаџија м пеј. човек који говори кроз нос СГС.
uњћав в. uњкав Б.
uњча м пеј. човек који говори кроз нос ЦТР СГС.
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уoчљив, -а, -о онај ко говори директно, у очи, најчешће грубо и неучтиво 
П1 РПГ; који лако упада у очи РПГ.

упанoсан, -а, -о захваћен паником ТГ1.
уплaткан, -а, -о умешан у нешто непријатно Б.
упрoсник м мн упросници мн просиоци, просци ТГ1.
уреднiк м уредан и дисциплинован човек П1.
уrкав, -а, -о који говори на нос, који уњка Л.
урoкљив, -а, -о човек са злим очима, који изазива урок ЛР; који је с очима 

различите боје СГС.
uрсула ж гадна па дебела особа, дебела и грозна као мечка ТГ1.
усампaсен, -а, -о осиљен, обестан ЦТР.
усерuља ж особа која све што уради касније поквари (усере) Жл ТГ1.
uслужан, -жна, -жно спреман да помогне, да услужи РПГ.
усмркoја м пеј. онај ко стално шмрче КЦ.
усмркoјла ж в. пеј. усмркоја ЛГ.
усмркuља ж в. пеј. усмркоја КЦ.
усмркuша ж в. пеј. усмркоја КЦ.
усмрцaн м човек који има секрецију у носу СГС [који стално шмрче, који 

,,се усмрцује“].
успалoтина ж/м пеј. курва РПГ.
успaљен, -а, -о који има јаку потребу са супротним полом РПГ.
uсра ж жена која се усрала; фиг. прљава и неопрана жена П1.
uстабаша м старешина занатског еснафа ЈС; предводник РПГ.
устабашiја в. устабаша.
устrпљив, -а, -о стрпљив, уздржан ТГ1.
устрuкас, -та, -то који је танка струка СГС.
устурoтина м онај ко се устура да нешто уради а није за то способан Луж; 

онај који се намеће, устура ПГ.
утeпан, -а, -о убијен; умлаћен, испребијан ЛГ; приглуп Б; фиг. малакао, 

изнемогао ЦТР.
утeпљак м 1. (као да је мртва) особа, без воље за живот, лења, болесна 

или немоћна Тим РПГ; 2. фиг. шаљивџија, неозбиљна особа која забавља 
причајући глупости П1 ТПС.

утепoтина ж фиг. пеј. замлата, будала. ЦТР.
утiчњак м онај (момак) који обавештава младожењину кућу да се свад-

бена поворка приближава ПГ ТПС.
утuрљив, -а, -о наметљив ЈС.
утuцан, -а, -о глуп, ненормалан ЦТР.
ућа м ујак П2 ПГ РПГ.
ућaса м телесно претерано сличан свом ујаку. – Тiја гaра пlтен ућaса 

ТПС.
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уцвeлен / уцвељен, -а, -о веома ожалошћен Тим КЦ.
уцвeљен, -а, -о в. уцвелен КЦ.
учевњaк м учена, образована особа К ЦТР.
учiтељ м 1. учитељ у основној школи Б; 2. фиг. онај ко је спреман друге 

да учи а сам је незналица Б.
учитeљица ж 1. учитељица у основној школи Б; 2. пеј. искуснија распус-

на жена која ,,подучава“ младиће љубавном послу Н.
учитeљиште с пеј. учитељ ЈС.
учiтељка ж учитељица ЦТР.
учiтељћа ж 1. учитељева жена Б; 2. учитељица ТГ1 РПГ.
учiтељче с хип. млад учитељ ЈС.
uшла ж жена дугачких ушију ЈС.
uшља м пеј. ушав ЈС.
ушљaмен, -а, -о који има бубуљице СГС.
ушљипан, -а, -о упрскан блатом КЦ.
uштиван, -вна, -вно поштен, уљудан Луж Л К КЦ.

Ф
фалiвечера м хвалисавац, самохвалисавац ЛГ ЈС Л.
фалiминџа ж вулг. хвалисавка ЦТР.
фалiпрда м в. валипрда ЦТР.
фaличан, -чна, -чно с недостатком, махнит човек Л ЦТР; в. валичан.
фалогuз м вулг. хвалисавац ЈС.
фалогuза ж в. фалогуз ЈС.
фалџiја м. хвалисавац ЈС Л ЦТР; в. валџија.
фалџiка ж в. валџика ЦТР ЈС.
фантaзје мн замлате, фантасте РПГ.
фaнфуља ж вулг. неморална жена ЈС Л.
фaћкалица ж пеј. жена слабијег морала ЈС.
фијакерџiја м фијакериста РПГ.
фијаћерџiја м в. фијакерџија РПГ.
фофљuза ж погрд. лоша жена, ништак (човек) ЦР1.
фузбалeр м в. вузбалер ЦТР.
фукaра м олош, нерадник, расипник, пропалица РПГ ЦТР; погрд. човек 

из најнижег друштвеног слоја ЈС.
фуњaра ж/м пеј. безобразник, покварена особа ЦТР Тим; погрд. сиромах, 

бедник ЈС Л.
фустанџiја м који прави женске фустане Л.
фуфaра ж неморална жена Л.
фушaр м лош мајстор ЦТР.
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Ц
цaкла ж в. цаклав КЦ.
цaклав, -а, -о онај који има ,,модро-плаве очи“ КЦ.
цакленiк м човек буљавих очију СГС.
цакленiца ж жена буљавих очију СГС.
цаклeнко м човек буљавих очију СГС.
цаклiчко м човек буљавих очију СГС.
цакловaн м човек буљавих очију СГС.
цакловaнка ж жена буљавих очију СГС.
цакловaнче с дете буљавих очију СГС.
цaклоња м пеј. в. цаклав КВ
цaклошка ж пеј. в. цаклав КЦ.
цaлав, -а, -о приглуп, није у стању да гледа своја посла и брине своје 

бриге П1 Тим.
цaлка ж приглупа жена ТГ1.
цaр м фиг. дечак који најдаље одбаци штап у једној пастирској игри ЈС.
царiнац м цариник РПГ.
царiца ж пеј. жена која се прави важном и моћном Б.
царiчка ж хип. од царица ТГ1.
царчe с царево дете, царевић (у нар. причама) ТГ1.
цaцорка ж пеј. жена ниска раста СГС [Цацарка / цацорка је једна врста 

ситне округле украсне тиквице.] .
цaцорко м пеј. човек ниска раста СГС.
цвећaр м учесник обредног брања цвећа у природу РПГ.
цвећaрка ж в. цвећар РПГ.
цвикaтор м жарг. страшљивац ЦТР.
цвикерaш м пеј. онај који носи наочаре ЦТР.
цвiчко м онај ко много воли да пије цвик ЦТР.
цвrле м ситан, мршав човек СГС.
цврцкoљ м нејако дете, дете које стално нешто закера Б РПГ.
цвrца м 1. тврдица Б; 2. пијаница Н.
цвrцко м ситан, мршав човек СГС.
целолeбоња ж човек који да поједе цео хлеб, ненасит човек, ждероња; 

приглупа особа ЛР Б ПГ ТП; онај који много једе, гладница, ждероња ЦТР.
цепaница ж фиг. неотесана особа, простак, будала П1Тим.
цепaнка ж фиг. Пеј. тврдоглава, глупа особа ЦТР Тим.
цепендрaк м жарг. дрпав, одрпан човек Л.
цeпка ж/м тврдоглава особа, која ,,зацепи у једну страну и не попушта“ 

КЦ.
цеплeнка ж фиг. в. цепаница РПГ.
цепљaнка ж фиг. бандоглава, зацепљена особа ТГ1.
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цепoтина ж фиг. пеј. онај који се смеје без разлога ЦТР.
цепоuс, -та, -то који је с расеченом усном (са зечјом усном) ЈС Л СГС.
цепоuсла ж пеј. жена која се много смеје ЈС.
цeрав, -а, -о крезуб ТПС.
церeкало с особа која се једнако смеје Л.
цeрес, -та, -то који има ретке зубе СГС.
цeрна ж пеј. жена ретких зуба СГС.
церозuб м онај који има крупне ретке зубе РПГ.
церозuбав, -а, -о в. церозубес РПГ.
церозuбас, -та, -то / церозубес који је ретких зуба СГС.
церозuбес, -та, -то који је ретких зуба ТГ2 СГС.
церозuбка ж жена која има ретке зубе СГС.
церозuбла ж она која има ретке зубе и стално се смеје ЛГ ЈС Тим.
церозuбна ж в. церозубла Тим СГС.
церозuбоња м онај који има ретке зубе; који се цери те му се виде зуби, 

церекало ПГ Л Тим РПГ СГС.
церозuбоњћа ж жена која има ретке зубе СГС.
цeроња м пеј. човек који се често цери ЈС, церекало Тим.
церuша ж в. церозубла ЈС.
цeрча м пеј. човек ретких зуба СГС.
цiбрав, -а, -о мршав, сув, блед ЦТР Тим.
цибрiл м фиг. онај који је убледео, смршао ЦТР.
цибрiлче с дем.од цибрил ЦТР.
цибрiчав, -а, -о слаботелесан, избирљив на храни РПГ.
цiброња м измршавео, убледео, пропао у лицу Луж Тим.
цiвкав, -а, -о слинав, балав РПГ ТПС.
цивкаiв, -а, -о в. цивкав РПГ.
цивкaн м слинавко ПГ РПГ.
цивкaна ж слинавица ПГ РПГ.
циглaр м радник на прављењу цигала ЦТР
цiгљав, -а, -о мршав, кржљав К; који је танка струка СГС.
цiгљавка ж жена танка струка СГС.
цiгљавко м човек танка струка СГС.
цигуљaв, -а, -о мршав; кржљав ЈС ЦР1 РПГ СГС.
цигуљaвка ж ситна, мршава жена СГС.
цiмбоња м слинавац ЈС.
цiнкав, -а, -о слинав ДМ.
цiнћав, -а, -о плачљив, слинав П2 РПГ.
цiња м погрд. слинава особа Б.
цiњкав, -а, -о цењкав, цмиздрав ЦТР.
ципелџiја м обућар Тим.
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ципилaр м в. ципелџија Тим.
ципулџiја м мајстор ципелар Л.
циркузaн м шаљ. фиг. забављач у друштву, шаљивџија Б Тим КЦ.
циркушчiја м в. циркузан РПГ.
цицибaљац м тврдица ЈС.
цицибaљка ж в. цицибаљац ЈС.
цицијaр м пеј. шкртица РПГ.
цицiка ж жена циција ПГ.
цiцрав, -а, -о себичан, тврдичав ЦТР.
цмiгла м пеј. особа малог раста; слабуњава особа ЈС.
цoмпа ж пеј. крупна, велика (биће или ствар: жена, нога, ципела....) ЦТР.
цoмпав, -а, -о пеј. крупан, незграпан, гломазан, кракат ЦТР.
цопiна м/ж особа ружног лица ЦТР.
црвeн, -а, -о црвенкаст, црвен у лицу, румен СГС.
црвенaс, -та, -то црвенкаст, црвен у лицу, румен СГС.
црвeнко м човек црвен у лицу СГС.
црвењaк м особа изразито црвена у лицу ЈС СГС; здрав човек румена 

лица ЦР1.
црвењaс, -та, -то црвенкаст, црвен у лицу, румен ТГ2.
црвењaча ж в. црвењуша СГС.
црвењuша ж женска особа црвених образа ПГ ЈС СГС.
црвiво дuпе фиг. изр. лопов, курва П1.
цrвла ж погрд. прљава жена ЈС.
црвљiвко м погрд. проклетник (у клетви) ЦР1.
цревaр м пеј. погрдан назив за градску сиротињу (и остале грађане) јер 

једу црева и друге изнутрице, што је сељацима испод части П1 РПГ; варо-
шанин (поспрдно) Жл.

цревaрка ж в. цревар ПГ РПГ.
црепaр м радник на црепани РПГ.
црeпла ж жена која непристојно седи ЈС.
црепњaр м особа која прави црепуље ТГ1.
црeпњес, -та, -то особа широких образа Б.
црепуљaн м онај ко много једе и може да поједе цели хлеб из црепуље Б.
црепуљес, -та, -то особа овалног лица ЦТР.
црешњaр м онај који воли да једе трешње К.
црешњaрка ж в. црешњар К.
црквалiја ж цркварка, жена коју је,,замучило“ нешто, па се стално мота 

око цркве и црквишта Тим.
црквaр м 1. човек који се брине о цркви ЛР; 2. пророк Б.
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црквaрка ж жена која себе сматра позваном да се брине о црквиштима Б 
ТГ1; жена која често иде у цркву, која послужује по цркви, која је побожна 
ПГ.

црквењaк м особа која опслужује око цркве Н.
црквењaча ж в. црквалија Тим.
цrн, -а, -о који је тамне косе и/или тена СГС.
цrнац м човек тамне косе и/или тена СГС.
црнголeја ж пеј. особа црне пути П1.
цrнка ж жена тамне косе и/или тена СГС.
црномaњас, -та, -то особа тамне пути Б К Тим РПГ СГС.
црномaњес, -та, -то в. црномањас Б К.
црномlњес, -та, -о в. црномањаст ТГ1 РПГ.
црномrњес, -та, -то в. црномањес РПГ.
црномrсав, -а, -о в. црномањес РПГ.
црномrскав, -а, -о хип. црномањес РПГ.
црномuњас, -та, -то в. црномањес Тим.
црномuрес, -та, -то в. црномањес РПГ.
црномустаћiчес м који има црне брков РПГ.
црномâњес, -та.-то в. црномањес Б РПГ СГС.
црноoк, -а, -о особа црних очију Б.
црноoкас, -та, -то / цронокес в. црноок ЦТР СГС.
црноoкес, -та, -то црних очију ЦТР РПГ СГС.
цrнча м човек тамне косе и/или тена СГС.
цrнче с дете тамне косе и/или тена СГС.
црнчuга м пеј. жарг. црнпураст човек ЈС.
цrња м човек тамне косе и/или тена СГС.
цrњкица ж хип. жена тамне косе и/или тена СГС.
цrцаљка м висок и мршав човек ЈС.
цrцко м сићушан, мали ЦТР.
цrцољак м в. црцко ЦТР; физички недорастао човек Л; в. прцољак Грд; 

пеј. ситан, мршав човек СГС.
цrцољче с дем. од црцољак К; в. црцко ЦТР
цrцорак м фиг. пеј. мали човек, мало дете ЦТР.
цuцав, -а, -о приглуп, снебивљив, невешт Тим ТПС РПГ.
цуцaн, -а, -о мучен, злостављан Тим.
цuце с дете малог раста ЈС.
цуцулeја м пеј. прцко, пргав бандоглав човек Тим.
цуцулeјћа ж пеј. веома ниска женска особа Тим.
цуцуљaна ж наједрала девојка Тим.
цâкла м човек укоченог, стакластог погледа ПГ.
цâклав, -а, -о који је буљавих очију СГС.
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цьклiв, -а, -о који је буљавих очију СГС.
цьклiвка ж човек буљавих очију СГС.
цьклiч м човек буљавих очију СГС.
цькловaн м човек буљавих очију СГС.
цькловaнка ж жена буљавих очију СГС.
цâклоња м човек сјајних и обично радозналих очију ЈС.
цâкља м човек буљавих очију СГС.
цâкна ж човек буљавих очију СГС.

S (дз)
sвeрка ж/м фиг. лукава и осиљена особа на положеју, насилник РПГ.
sвeрчина ж аугм. фиг. моћник РПГ.
sвонaр м звонар, особа која звони црквеним звоном РПГ, послужник у 

цркви који звони ТГ1.
sвончaр м мајстор за звона РПГ.
sебогuз м вулг. онај који се гега; који мрда задњицом приликом ходања ЈС.
sенsогuз м ЈС.
siвав, -а, -о слинав Л.
siван м пеј. в. sивља СГС, слинавко Грд.
sивaча ж слинавица Л.
siвла ж плачљивица Л.
siвља м особа која има секрецију из носа, који је балав СГС.
sидaр м зидар РПГ ЦТР.
siља м пеј. в. siљав СГС.
siљав, -а, -о кратковид РПГ СГС; разрок Б ТГ1; човек који гледа ситним, 

жмиравим очима СГС
siљна ж погрд. в. sиљав СГС.
siљча м погрд. в. sиљав СГС; човек са сметњама у гледању Л.
sингoв м слинавко, слинавац ЛГ.
siпало с особа која поскакује кад хода СГС.
siпља м пеј. в. sипало СГС.
siпна ж в. sипало СГС.
siпоња м пеј. в. sипало СГС.
soмбав, -а, -о незграпан ЛР.
srsа м човек малог раста ЈС.
srsав, -а, -о који је малог раста ЈС.
srsавац м в. зрза ЈС; в. sрsав.
srsавче с мало и мршаво дете ЈС.
srsољак м погрд. патуљак, кепец, геџа ЛГ; ситничко, кепец, патуљак Тим.
sрiкав кратковид, разрок РПГ.
sулупaња ж велика будала, кретен П1.
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sунsулe с ситно, мало дете ЛГ.
sурепљiв, -а, -о који је несташан, живахан ТГ3.
sâsља м снажан и глуп човек РПГ.
sâsман м 1. ониже чељаде мишићаве и набијене грађе Б; 2. дебела, лења 

и глупа особа РПГ; пеј. особа здепаста и дебела, токмак ТГ2.
sâsманка ж в. sьsман 2 РПГ.
ѕвrцко м онај који прди, пртко ЦТР.
ѕвrцла ж она која прди, прдла ЦТР.
ѕидaрка ж 1. пеј. зидарка, она која је завршила техничку школу ЦТР; 2. 

зидарева жена ЦТР.
ѕидарчe с дем. и хип. од ѕидар, зидарчић ЦТР.
ѕидарчiна м аугм. од ѕидар, добар зидар ЦТР.
ѕiнѕав, -а, -о слинав ЦТР.
ѕiнѕавка ж она која слини, слинавица ЦТР.
ѕiнѕавко м слинавко ЦТР.
ѕiнџа м слинавко ЦТР.
ѕiнџав, -а, -о в. ѕинѕав ЦТР.
ѕrѕав, -а, -о ситан, кржљав ЦТР.
ѕrѕавка ж ситна кржљава жена ЦТР.
ѕrѕавко м ситан кржљав човек ЦТР.
ѕrѕољак м ситно кржљаво дете ЦТР.
ѕuѕа м мали човек ЦТР.

Ч
чакарaн м пеј. разрок човек СГС.
чакарaна ж пеј. разрока жена СГС.
чакарaс, -та, -то / чакарес који је разрок; који је разнобојних очију СГС.
чакарeс, -та, -то / чакарлијес разрок човек ТГ1 Тим; који је разнобојних 

очију СГС.
чакарлiја м / чакьр разрок ЈС Тим СГС.
чакарлiјес, -та, -то в. чакарес Б.
чакарлiка ж пеј. разрока жена СГС.
чакљiза ж м онај који заједа; чангризало ЦР1.
чакâр непром. разрок; који је разнобојних очију, в. чакарлија ЈС.
чалапaн м човек с великим стопалима СГС.
чалапaс, -та, -то / чалапат, џалапат који је великих стопала ТГ1.
чалапaт, в. чалапас ТП СГС.
чалгиџiја м свирач ЈС.
чалдiсан, -а, -о / чалнут 1. ударен, начет ЛГ; ћакнут, будаласт ПГ; 2. 

испијен од болести Тим.
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чaлнут, -а, -о ударен, сулуд, ћакнут ТГ1; в. чалдисан ТГ1; који је с теле-
сним недостатком СГС.

чалâк м човек који непромишљено поступа; мало ћакнут човек, в. чолак 
ЈС.

чангалaс, -та, -то штркљаст Л.
чангарuз м тврдица ЈС.
чандrтав, -а, -о незгодан Л.
чапкâн несташко РПГ.
чапорљiв, -а, -о фиг. незгодан за сарадњу ДМ [Чапор = чепар, онај део 

гране који остане уз стабло кад се грана одсече.].
чапурeс, -та, -то фиг. тврдоглав, непредвидив РПГ.
чапурљiв, -а, -о в. чапурес РПГ.
чарапoсан, -а, -о који није при чистој памети К; фиг. ударен мокром ча-

рапом Б. [По једном казивању, Турци су кажњавали и на тај начин што би 
дугачку, мокру вунену чарапу напуникли песком па онда њоме тукли жртву. 
Ударци су бивали тешки, а модрица је било мање, али свако онај ко је на тај 
начин бивао тучен, није остајао здраве памети].

чaрило с лоше обучено и унезверено створење (жена, девојка) П2 РПГ.
чарлагaн м зб. дечурлија (брбљива, обично за циганску породицу) Б.
чаругџiја м опанчар, мајстор који прави и продаје опанке Тим.
чаршилiја м човек који ради у чаршији, који ужива углед међу грађанима; 

у жаргону села: варошанин ПГ.
чaсан, -сна, -сно поштен КЦ.
чaтрав, -а, -о брбљивац Л.
чaуш м човек који на свадбама увесељава госте ПГ РПГ.
чвoрка ж још некрштено женско дете ЈС.
чвoрче с в. чворка ЈС.
чгaњ м беспосличар Л.
чеврљaт, -а, -о фиг. незгодан за сарадњу РПГ
чeдо с дете одојче Б ЛР.
чекерaн м в. чакарaн СГС.
чекерaнка ж пеј. разрока жена СГС.
чекерлiја м в. чакарлiја.
чекетaло с фиг. човек који непрестано говори, као да меље К [Чекетало 

је део воденичног уређаја, танка летвица у коју удара воденични камен, и 
покреће је и тако обара жито из коша, уједно производећи ритмичне звуке. 
У Б крећетало,].

чекетaр м причало, брбљивац Л; в. чекетало.
чекетaрка ж в. чекетар Л.
чекрлiја м зрикава, разрока особа К; в. чакарлија.
чекрлiјес, -та, -то в. чакарлијес ЛР РПГ.
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чекrљес, -та, -то који је разрок СГС.
челaн м човек с високим челом К.
челaна женска особа с високим челом К.
челaр м пчелар Б КЦ.
челaт, -а, -о који је висока чела СГС.
челебiја м господин ЈС.
челебiка ж госпоћа; отмена жена ЈС.
челебiл м погрд. са значењем ован ,,са више од два рога“ КЦ.
челeнко м пеј. човек висока чела СГС.
чeлча м пеј. човек висока чела СГС.
чeља м пеј. човек с истуреном вилицом СГС.
чeљав1, -а, -о / чељат фиг. напрасит, шкрт, лоше нарави К.
чeљав2, -а, -о који је с кривим устима; који је кривих ногу; који има из-

бачено раме СГС.
чeљавко м пеј. човек с кривим устима СГС.
чељaдан, -дна, -дно човек који има чељад (децу) ЛР.
чељaдница ж жена која има деце ПГ, породична жена Тим; в. чељадан.
чeљас, -та, -то који је висока чела СГС.
чељaт, -а, -о ударен, сулуд, ћакнут, лоше нарави ТГ ТПС.
чељачe с чељаде ТГ1.
чeљко м фиг. особа лоше нарави К.
чeљна ж пеј. жена с кривим устима; жена која има истурену вилицу; жена 

с избаченим раменом СГС.
чељoтина м погрд . чељава особа К; в. чељко.
чeљча м пеј. човек с истуреном вилицом; човек с избаченим раменом 

СГС.
ченгaр м бубњар Тим.
чeп м пеј. човек с кривим устима СГС.
чeпав1, -а, -о који је с кривим устима; који је кратких ногу СГС.
чeпав2, -а, -о фиг. склон сваћи и непогодан за сарадњу (човек) П1.
чeпен, -а, -о који је кривих ногу СГС.
чепeрко м патуљак, човек ситнога раста Ш ЈС Тим. РПГ.
чeпља м пеј. човек с кривим устима СГС.
чепuља ж вулг. женска особа ЈС.
чeпча м пеј. човек с кривим устима СГС.
чeра ж кћи, кћерка ТГ1.
чeрка ж в. ћерка ЛР 11Г ТГ1.
черкaна ж 1. пеј. ћерка Ш; 2. аугм. од черка ЛР; 3. ћерка која много личи 

на мајку.
чeрчица ж дем. од черка, ћерка П1.
чесмеџiја м / чешмеџија мајстор који прави чесме ПГ ЈС Тим.
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честiт, -а, -о 1. човек частан и поштован, достојан сваке части Б; 2. срећан 
човск Б; срећан, ко је лишен животних тегоба и недаћа Б ДМ.

чеширaн м / чеширко онај који носи чакшире ЈС.
чешiрко м в. чеширан ЈС ЦР1.
чешмaр м мајстор који прави чесме Тим.
чешмарџiја м в. чешмар РПГ.
чешмеџiја в. чесмеџија ЈС РПГ.
чиберiчав, -а, -о в. чибричав РПГ.
чибiричав, -а, -о пробирљив на јелу, слабог апиетита ЛР ПГ РПГ; 

злојешан Тим..
чибраiв, -а, -о пробирач у храни, мршавко РПГ.
чибугџiја м 1. мајстор за чибуке – врста кујунџије; 2. порежџија који је у 

турско време наплаћивао попашу Тим.
чiвесан м в. чьвесан ПГ.
чивијaр м / чивитар 1. лукав човек Б Тим; човек склон подвалама, сит-

ничар, врдалама ПГ П1 РПГ; 2. тврдица Л П.
чивијaрка ж стипсара Тим.
чивитaр м в. чивијар Л.
чивољaн м в. чiвољан Тим.
чiвољан, -љна, -љно кржљав, жгољав Тим.
чiвталија м ћудлија, човек незгодне нарави ЈС.
чивuтин м фиг. в. чивијар Тим.
чижмaр м / чижмеџија занатлија који прави чизме ПГ.
чижмеџiја в. чижмар ЈС.
чизмеџiја м чижмар ЈС Тим .
чиликuш м онај који ствара неприлике ЈС.
чiљав, -а, -о шкрт ЦР1; в. чиљавко.
чиљaвко м погрд тврдица, шкртац, циција ЦР1 ЈС.
чиноштeтник м штеточина, особа која је спремна да другоме учини как-

ву пакост или штету ТП.
чипa ж в. чипава КЦ.
чiпава ж са малим сисама (исто и за музну стоку) КЦ.
чирaк м ученик на занату, шегрт ПГ РПГ.
чистoтник м чистунац ЈС.
чистoтница ж чистуница ЈС.
читaвен, -а, -о исти по лику или карактеру Луж Тим.
чiча м 1. стриц; 2. млађи очев брат Луж; 3. мушка особа очеве старости 

Б ТП.
чiчка м хип. од чича Л.
чiчко м хип. од чича РПГ.
чкембaр м продавац куваних желудаца Л.
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чкeмбоња м човек с великим трбухом Л.
чкoбав, -а, -о мршав, џгољав Л.
чкoбла ж мршава, жгољава жена Л.
чколaр м / чколац ученик, ћак ЦР1.
чкoлац м ученик; школован човек ЛГ.
чмaвалица ж жена тупа носа ЦР1; спавалица, дремљивица Б.
чмaвало с дремљивко; онај који много спава ЦР1.
чмoља м 1. спавалчица; 2. фиг. лењивац Б
чмoљна ж дремљива и нерадна жена Б
чмrља м пеј. човек затупаста носа СГС.
чмrљав, -а, -о који је затупаста носа СГС.
чмрљaвко м човек тупа носа ЦР1.
чмрљaн м пеј. човек затупаста носа СГС.
чмрљaна ж пеј. жена затупаста носа СГС.
чмrљес, -та, -то који је затупаста носа СГС.
чмrљко м пеј. човек затупаста носа СГС.
чмrљна ж пеј. жена затупаста носа; жена без носа СГС.
чмrљча м пеј. човек затупаста носа; човек без носа СГС.
чмrљша м пеј. човек затупаста носа СГС.
чобaнин м овчар Б.
чобaнка ж овчарка ЦР1.
човeк м 1. људско биће уопште Б; 2. мушкарац Б; 3. супруг, муж К; – То 

ми други човек АП; 4. домаћин РПГ.
човeче с 1. људско створење РПГ; 2. човек малог раста, човечуљак ПГ; 

3. пеј. човек П2; 4. безначајна, ситна, ружна и прљава особа П1; в. човечич.
човeчек м човек ситног раста РПГ.
човечетeрина аугм. пеј. в. човечина РПГ.
човечiна ж аугм. од човек, здрав, крупан човек, грмаљ од човека ТГ1 ЈС 

РПГ СГС; в. човечиште.
човeчич м дем. и хип. од човек, добар човек; човечуљак ТГ1; в. човече.
човeчиште с аугм. пеј. човек ЛГ Тим.
човуљaн м погрд. особа која се другима руга гримасама КЦ.
човуљaнка ж в. човуљан КЦ.
чoкнут, -а, -о ћакнут Тим.
чокoја м газда, власник имања ПГ Тим РПГ.
чолaк м / чољак сакат у руку Н.
чoлпав., -а, -о в. чолтав РПГ.
чoлта м развучена, неутегнута особа Б.
чoлтав, -а, -о неуредно обувен Б (коме се вуку врце од опанака) Тим РПГ.
чолтaн м особа с подераном обућом Тим.
чолтaна ж в. чолтан Тим.
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чoљ м в. чољав ЈС.
чoља м погрд. чољава особа; особа сакатих руку ПГ; особа оштећених 

удова СГС.
чoљав, -а, -о са сакатом руком Луж ТПС; крив, искривљен К Тим РПГ 

СГС.
чoљавка ж пеј. жена оштећених удова СГС.
чољaк м погрд. чољава особа ПГ.
чомушљaв, -а, -о умно поремећен ЈС.
чопрљaн м пеј. мушка особа набусита понашања Тим.
чопрљaнка ж пеј. в. чопрљан Тим.
чопrљћа ж заостала особа, настрана особа ТП.
чорбаџiја м газда, домаћин ПГ РПГ.
чорбаџiка ж 1. чорбаџијина жена, газдарица РПГ; 2. богаташица ПГ; в. 

чорбаџија.
чoрљав, -а. -о чупав, неочешљан, неуредан ТП.
чорuк непром. који је без руке; који је без ноге СГС.
чувадaр м чувaр, штедиша Л. ЦР2.
чувaр в. чувадар ЦР2.
чувaтелан, -лна, -лно чуваран П1 РПГ, штедљив, онај ко води рачуна о 

сваком издатку ТПС.
чувaтелник м чуваран човек ПГ; штедиша ЛР РПГ.
чувaтелница ж в. чувателник ПГ.
чувaтељан, -љна, -љно в. чувателан РПГ.
чувaч м штедиша Л.
чuгља м пеј. човек с окрњеним уветом; човек без увета СГС.
чuгљав, -а, -о који је с окрњеним уветом СГС.
чuдило с ружна особа, наказа Б.
чuен, -а, -о чувен, познат (по нечему добром) ТГЗ.
чuка ж најстарија баба у кући Б.
чuкало с погрд. стара особа ЈС.
чuкаљ м усамљен стар човек ЈС.
чукарâц м онај који живи на чуки, чија је кућа на брду П1.
чукaч м онај ко јалови бикове претуцавањем семевода Тим.
чuкаџија м жарг. онај ко због свога посла стално чука (ковач и др.) Тим.
чuкнут, -а, -о пеј. луцкаст, ћакнут К.
чукuн дeда / бaба прадедин отац или прабабина мајка Б.
чукuн унuче с унуково дете Б.
чулкaр м чуљар играч чулке РПГ [Чуљка = једна пастирска игра, игра 

се штаповима (слично хокеју) с циљем да се парче дрвета отера у рупу, или 
одбије од рупе.].
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чuљ, -а, -о без увета Жл ЛР; делимично или сасвим откинута уха ЦР1 
СГС.

чuља ж/м особа с малим ушима Жл; особа закржљалих или осакаћених 
ушију ПГ СГС.

чuљав, -а, -о који је с окрњеним уветом, в. чуљ РПГ СГС.
чuљавица ж женска особа чуљавих ушију ПГ.
чуљaр м играч чуљке РПГ.
чuљко м в. чуља К.
чuмав, -а, -о в. чумљав Б [Чума је нека нечастива сила која напада епи-

демично] .
чuмава ж пеј. жена неуредне косе СГС.
чuмавица ж жена неурећене, рашчупане косе ПГ Тим РПГ.
чумaра ж пеј. жена неуредне косе СГС.
чuмило с пеј. чумавица Тим.
чuмља м пеј. човек неуредне косе СГС.
чuмљав, -а, -о неочешљан, разбарушен ТГ1 Тим РПГ СГС.
чuпа ж фиг. женска особа Тим; млађа женска особа Н.
чuпав, -а, -о који је дуге, бујне косе; који је неуредне косе; који је гргураве 

косе СГС.
чuпавац м човек дуге косе СГС.
чuпавица ж жена са неуредном косом ЦР2.
чuпавко м човек са дугачком косом; човек неуредне косе; човек гргураве 

косе ЦР2 СГС.
чупe с хип. в. чупа Тим.
чuпес, -та, -то чупав, неочешљан П1.
чuпља м пеј. човек неуредне косе; човек дуге косе СГС.
чuпна ж пеј. жена неуредне косе СГС.
чупурeс, -та, то фиг склон свађи и непогодан за сарадњу П1.
чuркав, -а, -о болешљив РПГ.
чuркало с фиг. глупача Б [чуркало = груба преслица од рачвасте гране на 

коју се намота кудеља ради предења].
чурuк1 в. чурукљив Б.
чурuк2 м фиг. лош човек; онај који хоће да напакости другима; онај који 

неће да помогне друге ЈС.
чуруклiја м особа која има неку телесну или душевну ману ПГ Тим.
чурукљiв, -а, -о склон честом разболевању, болешљив Б Тим; који је с 

телесним недостатком СГС.
чуручe с дете чурук ЈС.
чуручiна м пеј. дебео, висок човек СГС.
чутaк непром. који је кривих ногу СГС.
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чутурaн м пеј. фиг. глават човек ЈС Тим [Чутура / чутора дрвена ступа за 
туцање семења, ораха, жита, соли.].

чутурaча ж пеј. жена крупне главе ЈС Тим.
чутурeс, -та, -то ружне главе Ш.
чuчка м човек малог раста ЈС.
чучuк м који је чврст, али обично малог раста ЈС.
чучумiга м играч коме су завезане очи у игри чучумиш РПГ.
чâвесан, -на, -но савестан, при чистој свести П1 ТПС.
чькьрâс, -та, -то који је разрок СГС.
чьмуљaјка м човек који изврће ствари Л.
чьмuтан, -тна, -тно недовољно свестан, присебан Л.
чâчкало с задиркивало Л.
чьчкoљ м задиркивач; изазивач свађе ЈС Л РПГ.
чьчкoљче с дете чочкољче ЈС.

Џ
џaбалија м нерадник РПГ.
џабаљка ж жарг. блудница која се нуди мушкарцима бесплатно ЈС.
џаболебaрош м пеј. готован, ленштина ЦТР; пеј. онај који једе бадава 

хлеб; нерадник ЈС РПГ.
џаболeбоња м дангуба Жл; нерадник ПГ ЈС Тим КЦ; пеј. лизилебоња, 

нерадник РПГ, в. џаболебарош ЦТР.
џабџабaљћа ж жарг. курва која не тражи новац Тим.
џавгaр м безопасна особа која има навику да прети РПГ [џавга – кевће 

(кер)].
џавгaрка ж фиг. пеј. торокуша ЦТР.
џавгaрче с фиг. пеј. дете причалица ЦТР.
џaвкало с фиг. особа која оговара или гдри, али не чини зло, ситан ого-

варач РПГ.
џаврлiја м брбљивац РПГ Б [Пуно дечурлiја па сьмо џaвала-џuвала!“].
џавrљив, -а, -о брбљив РПГ.
џакарoш м в. џакаџија РПГ.
џaкаџија м онај ко за време вршидбе мери на ваги џакове са житом Тим.
џалапaн м онај који је великих стопала ТГЗ.
џалапaт, -а, -о онај ко има велика стопала Б; в. џалапан ТГЗ.
џамакeр м љубитељ коња Л.
џамбaз м в. џамбас РПГ.
џамбaс м 1. осион, напрасит човек Л ЦТР; 2. трговац стоком ЦТР; сто-

чарски (пијачни) трговац Б; препродавац стоке ТГ1 ЈС; препродавац коња Л.
џамлiја м особа која мољака и проси ради издржавања РПГ.
џамлiка ж особа која мољака да нешто изнуди РПГ.
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џамџiја м мајстор за прозоре Тим.
џанабeт м намћор РПГ.
џанбaс м в. џамбаз РПГ.
џaнгав, -а, -о несташан, задиркивало Л.
џангазa м превртљивац, непредвидива особа РПГ.
џангaлес, -та, -то дугоног ЈС.
џaнгало с гунђало, онај ко стално приговара Тим.
џандaр м жандарм ТГ1 РПГ ЦТР.
џандaрин м в. џандар РПГ.
џандaрка м осорна, строга жена ЦТР Тим.
џандрљiв, -а, -о пргав, напрасит, осоран ЦТР; раздражљив, свађалица, 

незгодна особа Жл ТГ1 РПГ.
џандрљiвка ж пргава, свадљива женска особа ЦТР.
џандrљивко м брбљивац РПГ.
џандрљiвко м пргава, свадљива мушка особа ЦТР.
џандрљiвче с пргаво, свадљиво дете ЦТР.
џaнђерица ж свадљива и брбљива особа РПГ.
џaнђерица ж свађалица Тим.
џaњкало с онај који превише мољака ЈС, онај који стално нешто тражи 

ЦТР.
џапалaт, -а, -о који је великих стопала СГС.
џарaр м врач, видар који лечи помоћу магијских радњи (салива страву, 

гаси угљевље), волшебник Тим.
џвaњгало с пеј. гунђало, закерало Тим.
џвaњкало с / џвањћало зановетало Н Б.
џвaњћало с в. џвањкало Б.
џвiкља м усранко Тим.
џвiкна ж в. џвикља Тим.
џвrкла ж пеј. женска особа која има пролив РПГ.
џвrкља м онај који често и нагло празни црева, који има пролив ПГ РПГ.
џвrкна ж в. џвркла РПГ.
џгoља м мршавко ЦТР.
џгoљав, -а, -о мршав, неухрањен ЦТР СГС.
џгoљавка ж мршава женска особа ЦТР.
џгoљавко м мршава мушка особа ЦТР.
џгoљавче с мршаво дете ЦТР.
џeвгало с фиг. врдалама, превртљивац РПГ [Џевгало = део ралице који 

ралом одсечену земљу обара на потребну страну.].
џеврљaт, -а, -о брбљив РПГ.
џеврљiв, -а, -о в. џеврљат РПГ.
џелебџiја м трговац стоком, најчешће говедима ЈС Тим.
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џелепiн м в. џелебџија ЈС.
џелeпка ж жена трговца стоком на велико Л.
џенабeт м зао, рђав (човек) П1 РПГ; сваћалица ЈС.
џенабетин м в. џенабет Тим; угурсуз, рђава мушка особа РПГ.
џенабeтина ж. в. пеј. џенабет; рђава женска особа РПГ.
џенабетлiја м свађалица ЈС Тим.
џенабетлiка ж в. џенабетлија ЈС.
џендрљiв, -а, -о свадљив, пргав ЦТР.
џендрљiвка ж свадљива женска особа ЦТР.
џендрљiвко м свадљива мушка особа ЦТР.
џендрљiвче с свадљиво дете ЦТР.
џеремoтина ж пеј. курва; рћава жена П1 [Проклетница с особинама 

џериме, неке нечисте силе.].
џeџавац м онај који џеџи (окапава у чекању) ЦР1;
џiброња м 1. човек прљав и аљкав (замазан од џибре), човек који пече 

ракију РПГ ПГ; 2. пијаница Б; пеј. онај који пије џибру (лошу ракију, или 
пресну меку ракију која још није преврела) ЦТР.

џибрoсан, -а, -о фиг. пијан РПГ ЦТР.
џiгља м висок човек Грд.
џiгљав, -а, -о који је сув и кошчат ЈС; мршав, танак, висок ЦР1.
џiгљас, -та, -то в. џигљав ЦТР.
џизлiја ж курва Тим.
џилiп м трговац стоком, сточар ЈС [стоку купује на велико, на џелепе].
џилiпка ж 1. в. џилип ЈС; 2. мршава а висок, вижљаста особа ЦТР.
џилиџiја м играч у игри бацања (џилитања) Тим.
џимпiр м фиг. несрећник Л.
џiмрав, -а, -о злојешна особа Грд.
џимраiв, -а, -о, мршав, онај који слабо једе, који избира храну ЦТР.
џимраiвка ж она која слабо једе, која избира храну ЦТР.
џимраiвко м онај који слабо једе, који избира храну ЦТР.
џимраiвче с дете које слабо једе ЦТР.
џимрiја м 1. тврдица, себичњак ПГ Л Тим РПГ ЦТР; 2. пробирач у јелу, 

манџија (који сваком јелу нађе ману) ЈС.
џингрiја м незгодан човек Л.
џiнџољак м ситно, неразвијено дете, кепец Л Тим.
џогaн м пеј. сељак ЈС.
џогaнка ж пеј. сељанка ЈС.
џoгљав, -а, -о који је упалих образа СГС.
џoка ж незграпна жена ЦР1.
џoљав, -а, -о склон свађама ЈС; пргав, незгодан Л КЦ.
џoљац м мн џољци преки људи ЈС.
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џoрнут, -а, -о ударен, поремећен Б.
џукeла м покварењак Б.
џuкља м пеј. особа дебелих усана. – Стoја е џукљaт па га зовu Стoја 

Џuкља ТГ2 [џукља – дебела усна].
џукљaт, -а, -о који има дебеле усне ТГ2 ТГ1.
џuкљес, -та, -то безобразан, припрост ЦТР.
џумaја ж пеј. жена рашчупане и неуредне косе, чупавица Тим Б.
џумбушлiја м весељак ЈС Тим.
џућeла ж џукела, покварењак Тим РПГ.
џућeлчина ж/м пеј. велика џукела Тим.
џuџа м пеј. 1. ситан, мали човек; 2. простак ЦТР Тим.
џâрало с живахна особа РПГ.

Ш
шaвла ж лоша и нечиста жена П1; глупача РПГ .
шaјда м кривоног (криви се у ходу) Жл.
шaјес, -та, -то који је кривих ногу СГС.
шакламaн м несташко КЦ.
шакламaнче с несташно дете КЦ.
шaкнут, -а, -о / шькнут откачен, недодрж ЛР.
шалабaв, -а, -о недотупав, блесав ЦТР.
шалабaјзер м 1. жарг. мангуп, неспособњаковић, насилник ЦТР; 2. не-

зрела, млада особа Б.
шалабrцнут, -а, -о жарг. ћакнут, луцкаст Тим.
шаламaндра ж в. шалапандра РПГ.
шалапaндра ж шаљивџика РПГ.
шалапaндрав, -а, -о склон шали РПГ.
шалџiја м особа склона шали Б РПГ; шаљивко, шаљивџија, шаљивац ПГ 

ЛГ ТГ2 ЈС Тим ЦТР.
шалџiка ж жена која воли да се шали ПГ ТГ2 ЈС ЦР1 Тим РПГ; шаљивица. 

ЦТР КЦ.
шамијaрка ж пеј. сељанка (која носи мараму преко главе) Тим.
шaмлата ж/м замлата ЈС.
шамоглaван, -вна, -вно ћакнут, ошамућен РПГ.
шамоглaвес, -та, -то шашав ЛР.
шандrтав, -а, -о хром, шепав ПГ.
шандrтко м блесавко, глупак ЦТР.
шaнта м хром човек СГС.
шaнтав, -а, -о 1. хром, шепав, особа која замеће у ходу Б РПГ СГС; 2. 

блескаст, ударен, будаласт ЦТР ЈС; 3. болестан, болешљив ЦР1; 4. који је 
рохава лица СГС.
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шaнтив, -а, -о који има бубуљице на лицу СГС.
шантињaв, -а, -о који има бубуљице на лицу СГС.
шaнтрав, -а, -о в. шантав. 1. хром РПГ СГС; 2. в. шунтав ЦТР.
шантrтав, -а, -о 1. који је дефектан ТГ1; искривљеног тела, лица, изобли-

чен П1 РПГ; кривих удова, онај ко је неисправан у ходу због болести кукова 
Б ЈС; човек искривљених ногу ЛР; хром, ћопав ПГ ЦТР; 2. будаласт блесав, 
ћакнут ББП ПГ.

шапaт, -а, -о који има кожицу међу прстима; који има велика стопала 
СГС.

шaпоња м пеј. човек великих стопала, в. шапат СГС.
шaпоњка ж пеј. в. шапата СГС.
шaргав -а, -о пегав (у лицу) П1.
шарeн, -а, -о 1. особа лаког морала, склона повреди брачних односа Б; 2. 

фиг. сумњив. ЦТР.
шaтрав, -а, -о који је хром; који се гега СГС.
шaтриш м хром човек СГС.
шaтроња м хром човек ЦТР; човек који се гега СГС.
шaшав, -а, -о безуман, ћакнут, неразборит ЦР1 РПГ; осион Б.
шашавeла ж/м жарг. шашава, блесава особа Н.
шaшавица ж луцкаста женска особа Тим.
шашавлeја м шашавко, блесавко ТГ1.
шашавлeјас, -та, -то будаласт, блесав Тим.
шашaрма ж празноглав и ветропираст човек (или жена) П1 РПГ.
шаширaн м шаљ. онај који носи шешир Б.
шаширџiја м шеширџија РПГ.
шашкaн м / шьшкьн шашавац ЦР1.
шaшко м шашавко ЛГ.
шашкьн м / шьшкьн шашавко ПГ Грд; онај који је сишао с ума ЈС; спа-

дало Б Тим.
шaшла ж шашавица Грд; непромишљена и нестална жена Б; пеј. луда, 

шашава жена ЦТР.
шaшља м неодмерен и неуравнотежен човек П1; осиона особа, силник 

Б; нестабилан (и ћакнут) човек Ш; шашавко, шашавац Луж ПГ; пеј. лудак, 
шашав човек ЦТР.

шaшна в. шашла.
шaшоја м шашавко, блесавко Тим.
шашoјла ж м в. лудачина ЦР1.
шашoјло м в. шашоја Тим.
шaшоња м човек који није баш душевно здрав ЈС; паничар, брз, немиран 

човек ЦТР.
швалeр м љубавник Л.
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швалeрка ж в. швалер Л.
шваљeрка ж љубавница РПГ.
шебeк м патуљак Жл; пеј. омањи, а дебео човек ЈС; спадало Б; сподоба, 

креатура. РПГ.
шебeкас, -та, -то омањи и дебео (човек) ЈС.
шебеклiја м в. шебек ЈС.
шебeкоња м в. шебек ЈС.
шебекuља ж омања а дебела жена ЈС.
шевељaн м пеј. човек кратких ногу; који је хром; човек који се гега СГС.
шевељaна ж пеј. жена која њише куковима док хода; жена која се гега 

СГС.
шеверњuчав, -а, -о вртоглав ПГ; ћакнут РПГ.
шеврдaн м превртљивко Л.
шегобiвљив, -а, -о који збија шегу ТП; склон ругању П1 РПГ.
шегобiја м онај који се шегује, шалџија ЦТР; особа која воли да се 

подсмехује, да омаловажава (неког), да бије шегу Б.
шегобијaн, -јна, -јно који се подсмева другоме, који се шали, шаљивџија 

ПГ.
шегобијaндер м жарг. в. шегобијан ПГ.
шегобијaндра ж жарг. в. шегобијан РПГ.
шегобијaнка ж в. шегобијан Б.
шегобiјац м в. шегобијан Б.
шеговiт, -а, -о који воли да се шегује, шегобивљив РПГ.
шегртлe с дем. од шегрт ТГЗ.
шегуљiв, -а, -о шегобивљив РПГ.
шегурљiв, -а, -о в. шегобивљив РПГ.
шејтaн м ђаво; обешењак ЈС.
шељукaн м особа која не говори (не изговара) чисто КЦ.
шељукaнка ж в. шељукан КЦ.
шeмутан, -тна, -тно који је ошамућен, коме није бистро у глави, коме зуји 

у глави, који је мало занесен, који је мало ненормалан ТГЗ.
шендeр м недозрео, недорастао човек ЈС.
шeпа м пеј. хром човек СГС.
шeпав, -а, -о који је хром; који се гега СГС.
шепељaн м в. шељукан КЦ.
шепељaна ж в. шељукан КЦ.
шепељкaн м онај који има сметње у говору ЦТР Тим.
шепeљћа ж/м особа која шушка кад говори СГС.
шепrтља м смувана, непрецизна особа Б.
шепртљaнко м шепртља, несналажљивац ЦР2.
шестaк м човек који има шест прстију СГС.
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шестопeрац м ирон. човек који има шест прстију СГС.
шестопrстица ж/м особа који има шест прстију СГС.
шестопrстоња м човек који има шест прстију СГС.
шећерџiја м улични продавац шећерлема Л.
шеширџiја м 1. израђивач и продавац шешира Л; 2. онај ко воли да носи 

шешире Б, в. шаширџија..
шiбаџија м беспосличар, ленштина ЦТР; беспосличар, мајач Л, нерад-

ник, јебиветар К Тим; онај ко се понаша набусито, силник, напасник, безоб-
зиран човек Б; бестидан човек РПГ.

шiјав, -а, -о тврдоглав, својеглав, бандоглав ЦТР.
шилибaјзер м жарг. неозбиљна млађа особа Жл.
шiља м мршав а висок човек РПГ.
шiљав, -а, -о . 1. који је мршав и висок СГС; 2. превртљив, непоуздан 

РПГ;
шиљегaр м пастир који чува шиљежад ПГ Л Тим РПГ; чувар јагањаца 

месец дана по одвајању од оваца, кад престају да сисају ЦТР.
шиљегaрка ж. В. шиљегар Л.
шiљко м пеј. витко бледо дете, мршавко ЈС ЦТР.
шиљокурaн м жарг. недозрела, млада особа, дечачић Жл Б; шаљ. незрео, 

неискусан, ветропираст младић ЦТР.
шиљопrља ж в. шиљопрљас Тим.
шиљопrљас, -та. –то особа дугуљастог лица Тим.
шиљопrљћа ж в. шиљопрљас Тим.
шипарчâк м одраслији дечак Г.
широклiја м човек широких рамена СГС.
широкообрaзес, -та, -то особа широких образа Тим.
широкообразiт, -а, -о који је широких образа ЈС.
широкопrс, -та, -то који је широке руке, расипан К.
широкопrстав, -а, -о који лако даје, ко лако троши, трошаџија РПГ.
широчâк, -чка, -чко фиг. склон лаком трошењу новца, широке руке П1.
шићерџiја м продавац шећерлема по вашарима и скуповима РПГ.
шiшкав, -а, -о гојазан, дебео, пун, здепаст ТГ1 РПГ; рундав, гргураве 

косе ЦТР.
шiшко м дебељко ЈС Тим РПГ; човек коврџаве косе ЦТР.
шiшкоња м в. шишко ЈС.
шкaрља м погрд. мршав и штркљаст човек ЈС.
шкeбна ж пеј. жена великог стомака СГС.
шкекuл м жгољавко, накарада, смлаћена особа Тим.
шкeмба ж пеј. жена великог стомака ЦТР; м трбоња ЈС СГС.
шкeмбав, -а, -о трбушаст ЈС СГС.
шкембaн м пеј. човек великог стомака. ЦТР.
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шкембaр м 1. пеј. онај ко има велики стомак. ЦТР; трбоња Н СГС; 2. про-
давац јела од трбуха (изнутрица) животиње ЈС.

шкембaс, -та, -то великог стомака, трбушаст ЦТР.
шкембaт, -а, -о / шћембат в. шкембав ЦР1 СГС.
шкeмбоња м в. шкемба ЈС Л СГС.
шкембуљaн м пеј. в. шкембан ЦТР.
шкембуљaнка ж пеј. жена с великим стомаком ЦТР.
шкембуљaнче с пеј. дете с великим стомаком ЦТР.
шкембuљка ж в. шкембуљанка ЦТР.
шкембuљче с в. шкембуљанче ЦТР.
шкoбав, -а, -о рохав у лицу Б СГС; заостао у рашћењу од гладовања РПГ; 

несавршен, незграпан ЛР; који је упалих образа; који је изразито мршав СГС.
шкoбла ж 1. ружна и зла жена; 2. превише мршава жена ЈС Л Грд.
шкoбља м пеј. човек рохава лица Б СГС; човек упалих образа; који је из-

разито мршав СГС.
шкoбљав, -а, -о који је упалих образа; који је изразито мршав СГС.
шкобљaна ж пеј. жена упалих образа СГС.
шкoбна ж пеј. жена упалих образа; који је изразито мршав СГС.
шкoлац м онај ко се одао на школе Б РПГ.
шкoлка ж школована, образована жена РПГ.
шкoлуван, -а, -о школован ЦТР.
шкoндрав, -а, -о који је упалих образа СГС.
шкрaкав, -а, -о кракат ЈС.
шкрaкла ж жена која је краката ЈС.
шкрaпља м онај који у ходању прави велике кораке ЦТР.
шлегaр м шиљегар, чувар шиљежади РПГ.
шљaгомир м жарг. причало, брбљивко ЦТР
шљaм м невредна особа Жл; пеј. олош ЦТР.
шљамaч м пеј. брбљивко РПГ.
шљaмпав, -а, -о смакнут, неуредно одевен Тим.
шљaмпоња м човек који говори којешта ЈС.
шљапaч м шљамач РПГ.
шљaпча м 1. онај ко није добро повезао обућу; онај ко се лако испр-

ска блатом П1, онај који шљапа по блату ПГ; 2. онај ко свашта блебеће Б, 
брбљивац ПГ; онај који не бира шта ће рећи ТГ; в. шљампоња ЈС.

шљaпша м в. шљапча.
шљегaр м в. шиљегар РПГ.
шљепча м погрд. особа која говори несувисло, који ,,шљепа свашта“ КЦ.
шљiпча м онај ко (лоше обувен) хода шљапајући, ко се каља Луж ПГ 

РПГ; трапавко ТП; упрљан, упрскан, умазан човек ЦТР.
шљокaндер м жарг. пеј. пијаница. ЈС.
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шљокaндра ж жарг. пијаница ЈС.
шљокaра м/ж пијаница, пијандура ЈС ЦТР.
шљoкаџија м пијандура, пијанац ЈС РПГ ЦТР Тим.
шљoкаџика ж пијаница К.
шљoкна ж в. шљокаџика К Тим.
шљoкча м в. шљокаџија Б Тим ЦТР КЦ.
шљoсар м ковач, шлосер Тим.
шмaкља м погрд. онај који се аљкаво одева ЦР1.
шмeћер м готован, паразит Тим; лукава особа која уз осмех настоји да све 

окрене у своју корист РПГ.
шмiзла ж пеј. девојчура Тим.
шмoкла ж пеј. аљкаво, неуредно одевена жена. ЦТР.
шмoкља м клипан ЈС Тим; пеј. аљкаво, неуредно одевен човек ЦТР.
шмокљaн м в. шмокља. – Ич се не срамuје што му висu панталoне, 

шмокљан ЦТР РПГ; клипан Б.
шмокљaна ж пеј. она која се аљкаво одева К.
шмокљaнка ж неуредно обучена жена Тим.
шмrкла ж она која стално шмрче, назебла жена ЈС ЦТР.
шмrкља м онај који стално шмрче, назебао човек ЦТР ЈС.
шмркљaн м в. шмркља. ЦТР.
шмркoљак м пеј. човек са секрецијом у носу СГС.
шмркутљiв, -а, -о кијавичав ЦР1.
шмркутљiвко м човек који много шмрче ЦР1.
шмuгна ж превртљива жена П; безвредна женска особа РПГ.
шнaјдер м кројач К Тим РПГ ЦТР.
шнaјдерка ж кројачица К Тим РПГ ЦТР.
шњuвало с онај који се свуда мува, уплиће, мувало Тим ЦТР; пеј. онај ко 

се свуда шуња, скитница, лопов П1 РПГ.
шњувaра ж в. шњувало Тим.
шњuрало с в. шњувалоЦТР.
шобaн м човек широких рамена СГС.
шовељaн м човек који шушка кад говори СГС.
шовељaна ж в. шовељан СГС.
шoврт м смејурија, особа за шалу и подсмех Б.
шовртaн в. шоврт Б.
шовrтка ж празноглава и ћакнута жена П1.
шољћaн м онај који прави грубе шале, који се руга ПГ.
шољћaч м ругалица, онај ко се руга а у исто време се неком умигује Луж 

Тим.
шoндрав, -а, -о 1. рохав по лицу Б СГС; 2. пеј. извитоперен, ћакнут П1.
шoња м неугледан човек Л; замлата, будаласт човек ЦТР.
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шoп м будала, глупак Тим.
шопeљка ж/м особа која шушка кад говори СГС.
шопeљћа ж/м в. шопељка СГС.
шопељћана ж женска особа која у говору шушкета, врска ПГ.
шoшка ж/м особа која шушка кад говори СГС.
шoшкало ж/м особа која шушка кад говори СГС.
шпаралiја м штедиша ЦТР.
шпаралiка ж жена штедиша ЦТР.
шпарaч м штедиша ЈС Тим РПГ.
шпарлiја м в. шпарач ЈС Тим.
шпарџiја м штедиша Л Тим РПГ.
шпарџiка ж в. шпарџија РПГ.
шпијuна м шпијун РПГ.
шпиoн м шпијун ТГ1.
шпиртoсан, -а, -о фиг. сув, мршав, убледео, изнурен Б К ЦТР.
шпицaјзла м/ж препредењак, љигавац ЦТР.
шпицлoв м љигавац, препедењак ТГ1 Тим ЦТР.
шпицлoвка ж пеј. препредена женска особа, преваранткиња Тим.
штавaр м ћурчија који штави коже РПГ.
штапaр м сељак. – Упаде у радњу један штапар па не-зна да ми каже које 

иска Л.
штетнiк м човек склон чињењу штете, пакости; човек неодговоран пре-

ма туђем иметку, штеточина Б Тим РПГ.
штеточiна ж штетна особа ЦТР.
штiкља м пеј. мршав, вижљав човек ЦТР.
штiкљав, -а, -о мршав, испошњен, вижљав ЦТР.
штiкљавка ж пеј. мршава, сува жена ЦТР.
штiкљавко м в. штикља. ЦТР.
штiкљавче с пеј. мршаво дете ЦТР.
штiљав, -а, -о мршав, вижљав, в. штикљав Л ЦТР.
штiљавац м в. штикља ЦТР.
штiљавка ж в. штикљавка ЦТР.
штiљавче с в. штикљавче ЦТР.
штiрка ж нероткиња ТГ1.
штoгљав, -а, -о в. штиљав Л.
штrб, -а, -о шкрб, крезуб, без зуба ТГ1 РПГ СГС ЦТР.
штrбав, -а, -о в. штрб РПГ.
штрбaн м који је без зуба, који је крезуб ТГ1 ЈС; крезуб човек ЦТР.
штrбла ж пеј. крезуба жена ЈС ЦТР.
штrбља м в. штрбан ЦТР; човек крњих зуба, крезуб ПГ РПГ СГС.
штrбна ж в. штрбља ПГ РПГ СГС.
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штrбоња м в. штрбан ЈС.
штrбча м човек без зуба ЦР2 СГС.
штrкла ж пеј. висока, а превише мршава женска особа ЈС.
штrкља м дугајлија Л.
штrкљав, -а, -о вижљаст, мршав и висок РПГ ЦТР, који је дугих ногу 

СГС.
штrкљавка ж вижљаста женска особа ЦТР.
штrкљавче с вижљасто дете. ЦТР.
штrкљас, -та, -то / штркљес који је дугих ногу СГС.
штrкљес, -та, -то витак, висок, кракат ТГ1 РПГ; висок и мршав ЈС СГС; 

– Штrкљес, па му све чешире ократеле ЦТР.
штркoљче с дете које много трчи ЈС.
штровaч м ушкопљивач свиња ЛГ ЈС ЦТР.
штројaч в. штровач Б.
штројевaч м в. штројач Тим РПГ.
штројевљaч м в. штројевач РПГ.
штрoкав, -а, -о прљав, нечист ЦТР ЛР ЈС РПГ.
штрoкавица ж в. штрокна РПГ.
штрoкавштина ж в. пеј.штрокна Тим.
штрoкла ж штрокава жена Л РПГ; прљава женска особа ЦТР.
штрокља м прљав човек, РПГ ЦТР.
штрокљaн м погрд. прљав, штрокав човек Б ПГ ЈС.
штрoкна ж прљава толико да не може више да се упрља П2 ЛР; в. 

штрокља ПГ Тим РПГ.
штрoкча м в. штрокља Тим ЦТР.
штrпча м пеј. в. штрбaн ЈС.
штумaдла ж курва Л.
штур, -а, -о фиг. сенилан, празноглав РПГ.
штuрна ж глупача РПГ.
штуроглaв, -а, -о приглуп, ограничен човек Б РПГ.
штuрча м празноглавац П1 [Постоји клетва: оштурел га дабогда, са 

значењем ,,да изгубиш памет!“ Б].
шћекuл м жгољава особа ТГ1.
шћeмба м в. шћембав Б РПГ СГС.
шћeмбав, -а, -о човек великог стомака РПГ СГС.
шћембaн м пеј. човек великог стомака РПГ.
шћембaна ж в. шћембан РПГ
шћембaр м 1. пеј. човек великог стомака Б; 2. онај ко продаје шкембиће 

Тим РПГ.
шћeмбас, -та, -то в. шћембат Тим.
шћембaт, -а, -о пеј. особа великог стомака Тим РПГ СГС.
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шћембiл м в. шћемба Тим РПГ.
шћeмбоња м пеј. човек великог стомака СГС.
шћембuља ж в. шћембил Тим.
шубарaјко м шаљ. онај који носи шубару ЦТР.
шубарaн м особа позната по начину ношења шубаре Б.
шуваклiја м левак Тим.
шuгав, -а, -о који има шугу ЦТР СГС.
шuгавштина м/ж пеј. шугана особа, особа оболела од шуге (која се сма-

тра болешћу која долази од прљавштине) Б СГС.
шuгла ж 1. она која је шугава; 2. фиг. бедница ЦТР Грд.
шuгља м пеј. 1. онај који је шугав Б Грд РПГ СГС; 2. фиг. гоља, сиромах 

ЦТР; шугав човек Б Грд.
шuгљав, -а, -о који има шугу СГС.
шuгна ж шугава жена РПГ СГС.
шuждав, -а, -о пеј. празноглав, ,,нешто му фали“, блесав ТПС РПГ.
шuкча м пеј. онај који је шугав СГС.
шумоглaв, -а, - човек мале памети, приглуп Б; занесен, будаласт ЦТР.
шумоглaвес, -та, -то ветропираст, будаласт, приглуп Тим.
шумоглaвка ж замлата, занесена жена ЦТР.
шумоглaвоња м замлата, занесен човек ЦТР.
шумоглaвча м в. шумоглавоња ЦТР.
шумоглaвче с занесено, будаласто дете ЦТР.
шuнта ж/м луцкаста, блесава женска особа; глупак, замлата РПГ ЦТР.
шuнтав, -а, -о луд, блесав, ћакнут РПГ ЦТР; малоуман Б.
шuнтавац м ћакнут човек, блесавко Тим.
шунтавeла ж жарг. будаласта особа Тим.
шuнтавка ж пеј. в. шунта Тим ЦТР.
шuнтавко м пеј.. луд замлаћен човек ЦТР.
шuнтавче с пеј. ћакнуто дете ЦТР.
шuнтоња м пеј. в. шунтавко ЦТР.
шuња м особа која ради или хода као поспана РПГ.
шuњав, -а, -о поспан, тром РПГ.
шупељaна ж жена која шушка кад говори СГС.
шупeљка м фиг. човек који шушка кад говори СГС [Шупељка је врста 

земљане свирале, окарина.].
шупљоглaв м ирон. будала Б Тим.
шuра м хип. шурак Б РПГ
шурaк м женин брат, шура Б РПГ.
шурaч м месар који коље и шури РПГ.
шурiчич м шурњајин син Б.
шурнaја ж шуракова жена РПГ.
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шурнaјћа ж в. шурњаја РПГ.
шурњaва ж в. шурњаја РПГ.
шурњaја ж жена жениног брата Б; шуракова жена ЦТР.
шuстер м обућар Тим.
шућурлiја м јавашлија, онај ко офрље обавља посао Тим.
шuшкавац м човек који шушка кад говори СГС.
шuшља м глупак РПГ; човек који шушка кад говори СГС.
шuшљавка ж жена која шушка кад говори СГС.
шuшљавко м човек који шушка кад говори СГС.
шuшна ж жена која шушка кад говори СГС.
шuштер м обућар РПГ.
шушулeјка ж жена која шушка кад говори СГС.
шушумiга м нестална и нестабилна особа Б; умно поремећен човек, за-

млата, занесењак Грд ТПС РПГ.
шушумiгав, -а, -о неотресита, неотесана особа Тим.
шuшућа ж жена која шушка кад говори СГС.
шьвьлâб м глупа и сметена особа Б.
шâкља м смотана, свезана особа ТГ1.
шâкнут, -а, -о ћакнут ЦТР ТПС.
шâльбrцнут м в. шалабрцнут Тим.
шьльбьлâ непром. будала Б.
шьпкaч м шаптач ЈС.
шьшкâн м луцкаст Б; онај који је шашав, који је будала ТГ1.
шâшља м онај који је шашав, онај који је будала ТГ1.
шâштав, -а, -о немиран, несташан, живахан ЈС.
шâштавац м в. шьштав ЈС.
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ОБРАТНИ РЕГИСТАР

свaа
снаa
бaба

парaбаба
наџaкбaба

чукuн-бaба
глтнiжаба

барaба
бeба

дeмба
шкeмба
шћeмба

жьмба
гrба

дангuба
дьнгuба

зuба
бeла-глава

белaва
чuмава

шурњaва
чiпава

длгoсава
мaчава

придaвљива
зaлва
кaлва
зьлва

јaлова
прiнова
свекrва

етrва
кuрва
aга

гaга
мужaга

пaшмага
мужарaга

мушкарaга
мужерaга

подбiшега
чучумiга

шушумiга

распарaнга
битaнга
oстрога

смрдљuга
дремљuга
пеперuга

преперuга
ленштuга

крцuга
алачuга

сељанчuга
ленчuга
синчuга
црнчuга
лењчuга
старчuга

дaда
арамзaда

нeведа
дeда

парaдеда
кунђелдеда

аскунђeлдеда
курђeлдеда
парaндеда
дрвендeда
чукuндeда
кривојeда

торлeда
трлeда

алавuжда
њuжда

гaзда
гизда
пiзда

аспiда
алавaјда
аловaјда

шaјда
алаoјда

алавoјда
алoјда
олoјда

пришiђилда
задрибaнда
паламaнда
сарамaнда

распарaнда
вrнда

дrнда1

дrнда2

дuнда
војвoда

дoда
брзоoда

родa
гrда

олђeрда
глупeрда

лапrда
алапrда

лажипrда
валiпрда
фалiпрда

кашљопrда
балавuрда
палавuрда

главuрда
лопuрда

јuда
клатiмуда

беловeђа
говнојeђа

рiђа
острокoнђа

ђuнђа
пuтовођа

танцовoђа
танчовoђа

рoђа
rђа

потћеa
мaчеа
кeжа
пiжа

старострiжа

дерiкожа
скrжа

лопuжа
џангазa
нaказа

недокaза
oблаза

кeза
балтeза

лiза
бабa-лiза

кулiза
чакљiза

aмза
лaмза
бaнза

кљuнза
козa

мушкокoза
прцокoза

мrза
вртигuза

страшiгуза
дебелгuза
мрдогuза
фалогuза
гологuза

прчлогuза
стисногuза
дрчногuза
лењогuза
таврогuза
модрогuза
тафрогuза

стипсогuза
тртогuза

задиргuза
фофљuза

крцuза
бьлгьза

бaнѕa
бaнѕa
лeнѕа
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клeнѕа
бuнѕа

ѕrѕа
ѕуѕа

битевiа
рабоџiа

бaја
бабaја

тутубaја
џумaја

шурнaја
снaја

шурњaја
мешaја

громодeја
каралeја

шашавлeја
дилeја

црнголeја
бубулeја
дудулeја
тутулeја
голомeја
тутумeја

нeја
старeја

сeја
замлатeја

мaчеја
пустаiја
челебiја

сајбiја
сејбiја

шегобiја
градобiја

алобiја
гочобiја
селвiја

голедiја
гидiја
ђидiја

ђувендiја
бегендiја
беђендiја
незгодiја

господiја
лапардiја

балавuрдија
курдiја

лопурдiја
лудија
анђiја

пранђiја
вантaзија

терзiја
џaбалија
rмбалија
завалiја
навалiја

развалiја
црквалiја
aрвалија

кавгалiја
гeгалија

севдалiја
бедалија
ђoкалија

ићивaркалија
oлалија
rмпалија
rмпалија

опалiја
паралiја

шпаралiја
тавралiја
ћoсалија

чiвталија
среталiја
ьрмталiја

рoталија
срећалiја
кrџалија

трoшалија
еснавлiја
наравлiја
ћоравлiја

ћевлiја
ђувеглiја

распоглiја
делiја

ђузелiја
тевекелiја
невеселiја

весвеселiја
телiја

севтелiја
сефтелiја

ћевећелiја
тенећелiја
трошелiја
оружлiја
гавазлiја

мазлiја
каразлiја
маразлiја
гарезлiја

џизлiја
делi-акзлiја

тербилiја
чаршилiја

бркaјлија
парајлiја

бојлiја
шуваклiја
мераклiја

мустаклiја
шебеклiја

диклiја
широклiја
дудуклiја
чуруклiја
ћутуклiја
мекамлiја

арамлiја
драмлiја
џамлiја

кадимлiја
тертимлiја

арьмлiја
дузтабанлiја

раванлiја
азганлiја

меканлiја
манлiја

пишманлiја

срећанлија
граџанлiја
меџанлiја
тавролiја
тевролiја
ербаплiја
севаплiја

јербеплiја
расиплiја
кальплiја

арлiја
арлiја

огарлiја
пазарлiја
чакарлiја
тимарлiја
шпарлiја

вашарлiја
џаврлiја

чекерлiја
аирлiја

сеирлiја
чекрлiја

зорлiја
задурлiја

панађурлiја
шућурлiја
несвеслiја

атлiја
батлiја

кабатлiја
сакатлiја
инатлiја
братлiја
оратлiја

куратлiја
сатлiја

џенабетлiја
табетлiја
деветлiја
куветлiја

рушветлiја
мезетлiја
изметлiја

кьсметлiја
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туметлiја
сретлiја

марифетлiја
дертлiја

карадертлiја
мустаћлiја

срећлiја
потулiја

нарафлiја
есафлiја
ћефлiја

ђувечлiја
речлiја
арчлiја

кардашлiја
варошлiја
трошлiја

кицошлiја
џумбушлiја

акьлiја
сагламiја

арамiја
атамiја
аџамiја

поганiја
крвопiја

распiја
ораспiја
роспiја

ароспiја
ороспiја
сејтарiја
сојтарiја
кантарiја

олошaрија
џингрiја

муштерiја
бекрiја

џимрiја
прiја

гадурiја
жгадурiја
смејурiја
ситнурија
мартурiја

асiја
аспасiја
алесiја

потресiја
гадосiја

градосiја
грдосiја
алосiја
варсiја

сакатiја
проклетiја

сурунтiја
грозотiја
лепотiја
босотiја

лошотiја
мршотiја

заптiја
бештiја

курвeштија
мaћија

подћiја
брајћiја

годофiја
подофија
лутацiја

ачiја
мaчија

кuнтрачија
таракчiја

бекчiја
ешекчiја

свашточiја
севапчiја
долапчiја

есапчiја
ашчiја

пропашчiја
мирашчiја
порешчiја
пакошчiја

циркушчiја
aбаџија

рaбаџија
тaбаџија

шiбаџија
рмбаџија
робаџiја

чорбаџiја
бадаваџија

наваџiја
алваџiја
новаџiја
бuваџија
пuваџија
бaгаџија
гaгаџија

кавгаџiја
прангаџiја
навадаџiја

бeдаџија
гајдаџiја

бaндаџија
oдаџија

наводаџiја
свaђаџија

јaзаџија
ајзаџiја

бoзаџија
бојаџiја
aкаџија

сакаџiја
џaкаџија

млeкаџија
aјкаџија

вaљкаџија
uњкаџија
лoкаџија

шљoкаџија
дrкаџија
чuкаџија

пљaчкаџија
калаџiја
aвлаџија
oглаџија

мuлаџија
кrљаџија
љuљаџија
aмаџија

jaмaџија

качамаџiја
лoкмаџија
лaрмаџија

догрмaџија
дrмаџија
aсмаџија

бaсмаџија
инаџiја
aјнаџија

пљaмпаџија
пuмпаџија

лuпаџија
тuпаџија
aраџија

тавраџiја
сoвраџија

мaндраџија
мираџiја
бaсаџија
мaсаџија

плaтаџија
оратаџiја
мувтаџiја
болтаџiја
кaртаџија
пoстаџија

мuфтаџија
муфтаџiја
свaџаџија

трoшаџија
ћебабџiја
севабџiја
кутабџiја
салебџiја

леблебџiја
џелебџiја

скубџiја
љубавџiја
бађавџiја
бьђавџiја

лавџiја
мутавџiја
подевџiја
бађевџiја

присмeвџија
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ћеневџiја
љубовџiја

ловџiја
кожувџiја
табагџiја
тувегџiја
туфегџiја
чибугџiја

терлугџiја
чаругџiја

домазльгџија
ћумбеџiја

кuбеџија
кавеџiја
сeдеџија

дугмеџiја
чижмеџiја
чизмеџiја
екмеџiја

тькмеџiја
подсмеџiја

чесмеџiја
чешмеџiја
кланeџија
кrнеџија
боеџiја

ћeсеџија
севтеџiја

мuфтеџiја
миражџiја
порежџiја
порежџiја
пакожџiја
миразџiја
завiзџија
чалгиџiја
сергиџiја
ракиџiја

тенекиџiја
искиџiја

беглиџiја
илиџiја

џилиџiја
ћеремиџiја

ђимиџiја

ћиримиџiја
симиџiја
кириџiја
ћириџiја

сиртиџiја
тенећиџiја

рећиџiја
бичћиџiја
ћирајџiја
батакџiја

ђумрукџiја
валџiја

кавалџiја
подвалџiја

калџiја
фалџiја
шалџiја

вакелџiја
ципелџiја
амрелџiја
веселџiја

подмолџiја
исполџiја
макулџiја
ципулџiја

муштулџiја
галамџiја
aмамџија
арамџiја
џамџiја

големџiја
мукомџiја
дулумџiја

мумџiја
подрумџiја

анџiја
маанџiја
јабанџiја
ебанџiја

јебанџiја
аванџiја

бачаванџiја
башчаванџiја

бачеванџiја
башчеванџiја

кованџiја
бачованџiја

башчованџiја
дуванџiја
азганџiја
дуганџiја

мaјданџија
меанџiја

мејанџiја
тамјанџiја
касканџiја
назланџiја

планџiја
манџiја

ћеманџiја
лoкманџија

пишманџiја
тьвњанџiја

тупанџiја
катранџiја

асанџiја
апсанџiја
гајтанџiја

бостанџiја
фустанџiја

дућанџiја
нишaнџија
маденџiја

меенџiја
споменџiја

пртенџiја
прстенџiја

таинџiја
бинџiја
винџiја

азђинџiја
илинџiја

јевтинџiја
бонбонџiја

бунџiја
зубунџiја

бозгунџiја
кускунџiја
кулунџiја
вурунџiја

сурунџiја
тутунџiја
нальнџiја

асьнџiја
дугањџiја

поткaпџија
абарџiја
варџiја

сковарџiја
восковaрџија

гајдарџiја
пазарџiја
млзарџiја

киткарџiја
самарџiја

чешмарџiја
винарџiја
бунарџiја
шпарџiја

кантарџiја
ћарџiја

аберџiја
далавeрџија
вијакерџiја
фијакерџiја

мерџiја
венерџiја
вењерџiја

малтерџiја
фијаћерџiја

шећерџiја
шићерџiја
сабирџiја
избирџiја

пробирџiја
свирџiја

задирџiја
кондирџiја

сеирџiја
мирџiја

вапирџiја
ћелепирџiја
вампирџiја
компирџiја
шаширџiја
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шеширџiја
саборџiја
соборџiја
говорџiја

договорџiја
задорџiја

кавторџiја
калавурџiја
кондурџiја
ћумурџiја

ћелепурџiја
асурџiја
папуџiја
суруџiја
лафџiја

устабашiја
навiшија
комшiја

кривошiја
длагошiја
длгoшија
дугошiја
бикошiја

танкошiја
краткошiја
дебелошiја

голошiја
дедoја

досредoја
запрдoја
зализoја
облизoја

разлизoја
олизoја

пожмикoја
чокoја

задиркoја
закркoја
усмркоја

запљескoја
вrскоја

преврскoја
заецкoја

зајецкoја
зацепoја

подрипoја
закрпoја
аздисoја
сакатoја
млатoја

замлатoја
разметoја
облитoја

превртoја
натртoја
завутoја
закачoја

мaчоја
обиџoја

запрџoја
шaшоја

истришoја
матeрја

оћја
гујa

жuја
беломuја

дилиндaка
родљaка

пљaка
дешњaка

церозuбка
кaбавка
гrбавка
uбавка

тeгавка
љiгавка
ѕiнѕавка

ѕrѕавка
aљкавка
rскавка

заглaвка
мaзназаглaвка

бандоглaвка
тврдоглaвка

вијоглaвка
белоглaвка
гологлaвка

шумоглaвка
мазноглaвка

тресоглaвка
вртоглaвка
бућоглaвка

келaвка
ћeлавка
ћелaвка
кiлaвка
плавка
улaвка
аљaвка

цiгљавка
iљавка

штiљавка
смaкљавка
пiкљавка

штiкљавка
штrкљавка

џгoљавка
смoљавка

чoљавка
мрљaвка

сомурљaвка
гуљaвка

цигуљaвка
тrшљавка

шuшљавка
кукумaвка

лeњaвка
седињaвка

лuњавка
њuњавка

клeмпавка
голиждрaвка

ћoравка
пaтравка
кoтравка
њuравка

шuнтавка
мuтавка
рутaвка
лuавка

грознiчавка
рошaвка

џимраiвка
глiвка

цьклiвка
багаљiвка

намигљiвка
гадљiвка

несвидљiвка
смрдљiвка

прдљiвка
горељiвка

гадежљiвка
метиљiвка

коштиљiвка
евтикљiвка

јевтикљiвка
засипљiвка

брљiвка
џандрљiвка
џендрљiвка
сакатљiвка
галатљiвка
сапетљiвка
пипетљiвка

плачљiвка
дрчљiвка
вашљiвка

грозешљiвка
мрзешљiвка

лењiвка
гољиждрiвка

крiвка
кривокрiвка

лажoвка
шпицлoвка
крадљoвка

лопoвка
трунтoвка

риџoвка
глuвка
дaдка

кривојeдка
рiђка

зeка
челебiка
попадiка

ђувендiка
банѕiка
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rмбалика
агалiка

севдалiка
ђoкалика
rмпалика
паралiка

шпаралiка
тавралiка
наравлiка

ћевлiка
ђузелiка

севтелiка
тенећелiка
трошелiка

бојлiка
мераклiка

џамлiка
азганлiка

граџанлiка
севаплiка
чакарлiка

батлiка
сакатлiка
оратлiка

џенабетлiка
деветлiка
дертлiка

карадертлiка
нарафлiка

арчлiка
варошлiка
кицошлiка

аџамiка
младунiка
муштерiка

бекрiка
прiка

патрiка
свастiка

цицiка
ачiка

ашчiка
јашчiка

пакошчiка
рaбаџика

робаџiка
чорбаџiка

наваџiка
кавгаџiка
гајдаџiка
oдаџика

наводаџiка
свaђаџика

шљoкаџика
пљaчкаџика

лoкмаџика
aсмаџика
инаџiка
aјнаџика
aраџика

тавраџiка
мираџiка
мaсаџика

аратаџiка
оратаџiка
мувтаџiка
пoстаџика

трoшаџика
скубџiка

љубавџiка
бађавџiка
бьђавџiка
бађевџiка

љубовџiка
ловџiка

седеџика
мuфтеџiка
миражџiка
пакожџiка
миразџiка

илиџiка
кириџiка
ћириџiка
рећиџiка

валџiка
фалџiка
шалџика

вакелџiка
веселџiка
исполџiка

макулџiка
галамџiка
амамџiка

големџiка
мукомџiка

анџiка
јабанџiка
ебанџiка

јебанџiка
аванџiка

башчеванџiка
дуванџiка
мејанџiка

манџiка
лoкманџика

отманџiка
пишманџiка

апсанџiка
гајтанџiка

бостанџiка
илинџiка

вурунџiка
гајдарџiка
пазарџiка
самарџiка
шпарџiка
атарџiка
ћарџiка

аберџiка
избирџiка

пробирџiка
сеирџiка
мирџiка

ћелепирџiка
вампирџiка

саборџiка
соборџiка

договорџiка
ћелепурџiка

абьрџiка
лафџiка
комшiка

дугошiка
танкошiка

краткошiка

бaјка
алабaјка
кравaјка

радодaјка
лакодaјка

лудaјка
риђaјка

алалaјка
чьмуљaјка

снaјка
лежоaјка
алапaјка

залепaјка
залупaјка

левокрaјка
деснокрaјка

долњокрaјка
жутaјка
риџaјка

шушулeјка
плавoјка

баба-девoјка
дурдевoјка

пожмикoјка
лепoјка

песнопoјка
старoјка
керoјка

обиџoјка
uјка

жuјка
беломuјка

будaлка
вражaлка

лaлка
јагњaлка
ступaлка
русaлка

цaлка
бeлка
сeлка

другосeлка
једносeлка

посeлка
гњiлка
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вrволка
гoлка

дoдолка
шкoлка
uлка

гuлка
мuлка
aљка

џабаљка
цицибаљка
навивaљка

богaљка
вуждaљка
дрндaљка
мрдaљка
берaљка

крекетaљка
залитaљка

цrцаљка
причaљка

говeљка
дрвендeљка

шопeљка
шупeљка
учiтељка
коштeљка
мрштeљка

сушeљка
iљка

породiљка
коштiљка
врцкoљка

смoљка
мрштoљка
закачoљка

бrљка
дrљка
бuљка

шкембuљка
гuљка

мизuљка
љuљка

мазнuљка
мaмка

дрaмка

нeмка
клiмка

једноiмка
ђuмка

тарабaнка
чобaнка

сколубaнка
тутубaнка

ћубaнка
цакловaнка
цькловaнка

готовaнка
гарагaнка
гарагaнка

џогaнка
гаргaнка

кравајaнка
шегобијaнка

пријaнка
госјaнка

разокaнка
шељукaнка

коколaнка
кривељaнка
шмокљaнка

цепљaнка
чопрљaнка

шкембуљaнка
човуљaнка
мазуљaнка
сопуљaнка

модруљaнка
аламaнка
ѕьѕманка

бiцманка
душмaнка

нaнка
цепaнка
цепaнка

туберaнка
чекерaнка
сомурaнка
аздисaнка
лепотaнка

другострaнчанка

беловеџaнка
колeџанка

глоџaнка
ашaнка

убавeнка
првенка

цеплeнка
румeнка
лисeнка

готовiнка
једiнка

будалiнка
ђаволiнка

слiнка
глупарiнка

стрiнка
албaтинка

гостiнка
темерuтинка

медецинка
свашточiнка

кумaшинка
нaшинка

вирогoнка
rнка

кrнка
цrнка

младuнка
мељuнка

кљuнка
лeњка

баштeњка
слаботiњка

гостiњка
шaпоњка

rњка
бrњка
кrњка
uњка
џoка

ербaпка
џелeпка

слeпка
жљeпка

вртiрепка

вртирeпка
врторeпка
бестрeпка

цeпка
расцeпка
џилiпка

ћoпка
голотrпка
бездuпка

вртидuпка
врндuпка

голодuпка
вртодuпка
свадбaрка
клибaрка

печалбaрка
бумбaрка
кuмбарка

бобaрка
торбaрка
бедвaрка
цревaрка
црквaрка

воловaрка
жетвaрка

бритвaрка
готвaрка

гaрка
тојагарка
џавгaрка

шиљегaрка
вештегaрка

мазгaрка
мьзгaрка
другaрка

лењчугaрка
говедaрка

ѕидaрка
џандaрка
дрндaрка
вурдaрка
мурдaрка

лaзарка
лојзaрка

гројзaрка
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козaрка
кленѕaрка

кравајaрка
лозјaрка

давијaрка
чивијaрка

бургијaрка
мађијaрка
буђијaрка
авлијaрка

шамијaрка
помијарка
бачијaрка
маџијaрка

госјaрка
апатекaрка

палатикaрка
семкaрка

седењкaрка
печуркaрка

јабукaрка
кучкaрка
кучкaрка

помалaрка
поселaрка
копилaрка

куклaрка
колaрка

маслaрка
сабљaрка

копиљaрка
паламaрка
ћилимaрка

колмaрка
басмaрка

гребенaрка
гобленaрка
вретенaрка
вртенaрка

градинaрка
катунaрка
кьтунaрка

брашнaрка
говњaрка

предњaрка

сирењaрка
свињaрка

скитњaрка
луњaрка

клашњaрка
домашњaрка

црешњaрка
крошњaрка

пошушњaрка
месaрка

самсaрка
стипсaрка
копусaрка
поватaрка

блатaрка
коматaрка
бебетaрка
чекетaрка

преметaрка
пцетaрка

решетaрка
визитaрка

китaрка
коритaрка

барјактaрка
суботaрка

туртaрка
стaрка

лавутaрка
жутaрка

пераштaрка
белиштaрка
пилиштaрка
голиштaрка
голиштaрка

јагништaрка
ђубриштaрка

тамаћaрка
цвећaрка

мулећaрка
измећaрка
измићaрка

седењћaрка
бачарка

пијачaрка

сокачaрка
врачaрка

бакрачaрка
овчaрка

месечaрка
езичaрка

језичaрка
гузичaрка
поличaрка

iсполичарка
баничaрка

ђибаничaрка
јагничaрка

залuђничарка
воденичaрка

прженичaрка
нужничaрка
јединичaрка
ситничaрка

залuдњичарка
кравајчaрка

јајчaрка
лењчaрка

конопчaрка
опашaрка

мађишaрка
мећишaрка

бrка
дiлберка

биљобeрка
оробeрка

класобeрка
бербeрка

далавeрка
палавeрка

ѕвeрка
половeрка

делбедeрка
шнaјдерка

балавaндерка
дунђeрка
канѕeрка
манѕeрка
кьнѕeрка
врaјерка

швалeрка
секелeрка
секлeрка

шваљeрка
пенѕионeрка

кочопeрка
крвосeрка

бабештeрка
ћeрка

буeрка
чeрка
бiрка

немaјмирка
вапiрка
мисiрка

манастiрка
штiрка

играoрка
потвoрка

чвoрка
лькоoрка

пекљaторка
пaсторка

мaјсторка
пaјсторка

ћoрка
цaцорка
бабuрка
кавuрка

кuрка
пaликурка

кршiкурка
милокuрка

њuрка
њuрка
сuрка

дoктурка
потuрка

растuрка
лiска

длгонoска
бабuска

мрдогuска
бaтка

душеватка
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душовaтка
аргaтка

дaтка
млaтка

наступiпатка
орaтка

бабeтка
курбeтка

белосвeтка
бездeтка

јасновiтка
прiтка

истогoтка
дoтка

развијoтка
прцоплoтка

прворoтка
шовrтка

пrтка
голотrтка
арнавuтка
мустaћка

oћка
жuћка

прдiбука
унuка

парaунука
длгорuка

чuка
склцка
врцка
бuцка

подевaчка
другaчка
мрдaчка
врзaчка
музaчка

кријaчка
кршкaчка

тепaчка
копaчка
врaчка

берaчка
скитaчка

крвоклeчка

кљeчка
мeчка

бaбичка
дaдичка
дeдичка

будaличка
белiчка

мaмичка
кумiчка

пијaничка
плачiпичка

лaзаричка
царiчка

сестрiчка
чiчка

мaјчичка
кoчка

потrчка
тутубuчка

унuчка
чuчка
рiџка

газдaшка
снaшка

ладолeшка
матерeшка
кострeшка

тeшка
лiшка

истрiшка
трчiлошка
цaклошка

рoшка
скитарoшка

шoшка
бaбушка

подaвушка
гаравuшка

присмевuшка
полежuшка

белuшка
вртiмушка

пристањuшка
пожењuшка

дрuшка

потрчuшка
напнiвьшкa

aла
будaла

лaла
oaла

преподoбла
чкoбла

шкoбла
гrбла

штrбла
зuбла

церозuбла
скuбла

курaвла
шaвла
мeвла
ѕiвла

крiвла
рoвла1

ровла2

цrвла
гeгла

цмiгла
рoгла

шuгла
штумaдла

смрaдла
гњiдла
смrдла

пrдла
сrдла

ђиздавeла
дрндавeла
шунтавeла
шашавeла

џукeла
затруднeла

корeла
багатeла

ћeла
курћeла
џућeла
кoжла

скrжла

кuжла
льжла

шмiзла
пицaјзла

шпицaјзла
трапађoјзла

страшiгузла
мрдогuзла
гологuзла

ђuзла
самoвила

привремiла
спiла

бркaјла
врaјла

завидoјла
самодoјла
усмркoјла

врцкoјла
потресoјла
потрисoјла

сакатoјла
превртoјла

прчoјла
обиџoјла
шашoјла
мршoјла

вaкла
гвaкла

жвaкла
смaкла

голокрaкла
шкрaкла

цaкла
спeкла

жмiкла
шмoкла

штрoкла
rкла

џвrкла
шмrкла
штrкла
жмuкла
смькла

цькла
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дрeмла
oла

прчoла
скaпла
црeпла
дрiпла
дрoпла

ћoпла
дrпла
бьпла

мустакeрла
ћoрла
дuрла
кuрла

жмuрла
цепоuсла

дрuсла
гњeтла
смoтла

дrтла
тrтла

жuтла
мuтла

блазнiбула
бaмбула

гeгула
скuла

тuцмула
uрсула

дoртула
каракoнџула

оштрокoнџула
бuнџула
вeршула

гњaцла
гњeцла

вrцла
ѕвrцла
бuцла
вuцла

гмuцла
мьцла
гrчла
дrчла

скrчла

пrчла
шaшла
рoшла
uшла

гuшла
вьшла

готвaља
гaља

музaља
мaља

сакатaља
шкoбља

бrбља
гrбља

штrбља
зuбља

скuбља
ѕiвља

крiвља
рoвља

глuвља
пuвља
рaгља
бiгља
џiгља
рoгља
rгља

вrгља
чuгља

шuгља
недьгља
смрaдља
смрaдља
смrдља

пrдља
сrдља
бeља
бељa

криводeља
криводeља

кeља
мустакeља

огорeља
сeља
чeља

лaжља
кeжља
гiжља
мiжља
пiжља

стрiжља
нестрiжља

старострiжља
кoжља

недодrжља
скrжља
кuжља
льжља
кeзља
пuзља
ѕьѕља

мобiља
родiља

породiља
ѕiља

берiља
месiља
метiља

шiља
гвaкља

жвaкља
смaкља

шмaкља
пaкља

спeкља
џвiкља

жмiкља
пiкља

штiкља
разoкља
шмoкља

ждрoкља
штрокља

rкља
џвrкља

шмrкља
штrкља
жмuкља

џuкља
смькља

цькља
шькља

дрeмља
чuмља

гoља
гoља

жгoља
џгoља
смoља
чмoља
дрoља

чoља
истришoља

aпља
скaпља

жгрaпља
згрaпља
дрaпља

шкрaпља
трaпља

бестрeпља
чeпља
ѕiпља

дрiпља
дрoпља

ћoпља
дrпља
дупља

горuпља
тuпља
чuпља

шкaрља
чмrља

шиљопrља
дuрља

стiсља
смoтља

дrтља
шепrтља

тrтља
мuтља
рuтља
uља

ражљебuља
шћембuља
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оскобuља
скuбуља
главuља

лоповuља
готвuља

гuља
побегuља
пиздuља

неродuља
прдuља

безобразuља
мизuља
гузuља

жвакuља
близнакuља

натакuља
шебекuља

биждекuља
нажмикuља
потрепкuља

усмркuља
ајдукuља

безасрамuља
бесрамuља

азганuља
мазнuља
беснuља
трапuља

процепuља
чепuља

рачепuља
почепuља

рашчепuља
подрипuља

модрuља
кождерuља

посерuља
усерuља

вапирuља
вампирuља
сампасuља

бесuља
потресuља

аздисuља
сакатuља

суртuља
фaнфуља

чuља
помочuља

умочuља
влaчља
мoчља
гrчља
дrчља
кrчља

скrчља
пrчља1

пrчља2

бuчљa
шaшља

дрiшља
лoшља
тrшља
uшља

гuшља
шuшља
вьшља
пьшља
шьшља

врдалaма
мaма

нaтама
натeма

посeстрима
вртоломa

мoма
сиромa
rма

шашaрма
саландrма

дuрма
ђuма
кuма

млатiшума
аньма

шћембaна
мушкобaна

тиквaна
заковрдaна
главурдaна

веђaна
риђaна

калпазaна
зализaна

гузaна
тртогузaна

бељузaна
бељузaна

пријaна
девојaна

пашњакaна
цивкaна
мајкaна
бркaна

ћеркaна
черкaна

мајцкaна
келaна
челaна

кондилaна
копилaна
коколaна

шкобљaна
дебељaна
шевељaна
шовељaна
крмељaна
шепељaна
шупељaна
бобрељaна
бобрељaна
смакљaна

шмокљaна
чмрљaна

сомурљaна
бубуљaна
гргуљaна
брдуљaна

пьшкуљaна
посмуљaна

сопуљaна
врпуљaна

модруљaна
носуљaна
цуцуљaна

ајмaна
нaна
rњана

подрипaна
дупaна

чакарaна
мушкарaна

туберaна
кесерaна
дрдорaна

жљебурaна
сомурaна

космурaна
пупурaна
носурaна

льжнальжoсана
aлаалoсана

чолтaна
ломотaна

шопељћана
езичaна

главуџaна
мајћушaна

шкeбна
жљебна
тегoбна
шкoбна

гrбна
тrбна

штrбна
зuбна

церозuбна
скuбна
грiвна
крiвна

рoвна
глuвна

издьвна
гeгна

љiгна
длгна
rгна

вrгна
шмuгна

шuгна
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смрaдна
дебелопрeдна

гњiдна
приoдна
смrдна

пrдна
дебелопrдна

сrдна
лuдна

грuдна
стрuдна

рiђна
одaдена
удaдена

загoдена
женa

ђaвол-женa
одaрена

кeзна
гuзна

белодрoбина
сугuбина
сьгuбина

главiна
навiглавина

мутљaвина
љапaвина
паљeвина

гадiна
главuрдина

мужiна
oблазина

драгuзина
надрагuзина

тулпузiна
будалiна
дртељiна

једнокrкљина
скубoљина
курвoљина
старoљина
дртољiна

старчoљина
пиздuљина

сакатuљина

старчuљина
старчуљiна

једнокrвнина
рoднина
сватнiна

цопiна
сулuпина

бумбарiна
глупарiна
овчарiна

крћедeрина
бабускeрина

бабетeрина
мужетeрина
женетeрина

човечетeрина
стрiна

бабuрина
главурiна
гадурiна
дедурiна

газдuрина
пиздuрина

клензuрина
мртвокuрина

старчuрина
дркeсина

алесiна
блесiна

куротрeсина
истрiсина

алосiна
млатiна

бабeтина
бабетiна

џенабeтина
гадетiна

мужетiна
лопужeтина
роспијeтина

ћеркетiна
алeтина

врајлeтина
женетiна

аламуњeтина

влачопeтина
овчарeтина

палаврeтина
главурeтина

вуксeтина
дртeтина

мајћетiна
девојчeтина

ћерчетiна
кумiтина

уљкавoтина
зауљкавoтина

алавoтина
заулавoтина

аљавoтина
обрљавoтина

замавoтина
размавoтина

недознавoтина
здувoтина
мазгoтина

напрндoтина
наказoтина

расплазoтина
замазoтина

размазoтина
помазoтина
заразoтина

лезoтина
зализoтина
замајoтина
замајoтина

размајoтина
омајoтина

расејoтина
почекoтина

заплескoтина
преврскoтина
набрчкoтина

алoтина
разгалoтина
успалoтина
узвилoтина
смьклoтина
запрлoтина

аљoтина
поаљoтина

уаљoтина
чељoтина

запекљoтина
закркљoтина

брљoтина
загуљoтина

зажуљoтина
смакнoтина

скапoтина
излапoтина

неотрепoтина
утепoтина
цепoтина

зацепoтина
почепoтина

рашчепoтина
ишчепoтина
прокарoтина

неодберoтина
неперoтина
нацерoтина
повирoтина
устурoтина

заштурoтина
оштурoтина
закасoтина
блесoтина

занесoтина
аздисoтина
залисoтина
липсoтина

замлатoтина
смлатoтина

саплетoтина
залитoтина
сплитoтина

посмитoтина
завртoтина

превртoтина
развртoтина
провртoтина

дртoтина
одртoтина
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липцoтина
затуцoтина
закачoтина

развлечoтина
скрчотина

закршoтина
дrтина

кабaвштина
ђибaвштина
гrбавштина

улoгавштина
недргaвштина

шuгавштина
недьгавштина

кiјавштина
кљaкавштина
клeкавштина
кљекaвштина
евтiкавштина

јевтiкавштина
разокaвштина

љокaвштина
кљокaвштина

штрoкавштина
лукaвштина
aлавштина

тврдоглaвштина
вртоглaвштина

ћeлавштина
ћiлавштина
uлавштина
aљавштина

кaљавштина
метиљaвштина
крaкљавштина

евтiкљавштина
јевтiкљавштина

дrљавштина
потуљaвштина

трoмавштина
лuњавштина
тeпавштина
ћoпавштина

глупaвштина
ћoравштина

пaтравштина
жмuравштина

њuравштина
блeсавштина

валочопeтавштина
aлтавштина
мuтавштина
тuтавштина
рџaвштина

брљiвштина
вашљiвштина

лењiвштина
курвeштина
бекрiштина

бубулeјштина
подбuлштина

лaкомштина
пијaнштина

жeнштина
женштинa
лeнштина

почепенштина
барaпштина

сплеткaрштина
копилaрштина

нuрштина
идијoтштина

муштiна1

муштинa2

досeлћина
рoпћина

пaјсторћина
мрцiна

обешењaчина
ништачiна

вртоглaвчина
лuњавчина

покорaвчина
њuравчина

прождрљiвчина
бизгoвчина
тргoвчина

мандoвчина
банѕoвчина
oтровчина

трутoвчина
човечiна

биждeчина
залвiчина
банѕiчина
рабнiчина

мушкарiчина
добрiчина

деверiчина
срамoтичина

свастiчина
девојчiна
ајдuкчина
будaлчина
џућeлчина

главiнчина
бабатiнчина

лaпочина
штеточiна
ѕидарчiна

претапaрчина
старчiна
ѕвeрчина

секлeрчина
непeрчина

мужетeрчина
бабештeрчина

рогобoрчина
мајорчина
чуручiна

ајлaшчина
болешчiна

мушчiна
бrбљавшина

злoјна
потресoјна

достoјна
uјна

жвaкна
џвiкна

жмiкна
јевтiкна

кривоклкна
шљoкна
штрoкна

rкна
бrкна

џвrкна
пrкна
цькна
ћелна
ћiлна
кьлна
чeљна
ѕiљна

жгoљна
чмoљна
дрoљна
rљна

бrљна
дrљна

ждrљна
кrљна
мrљна

чмrљна
бuљна
жuљна

дрuљна
клeмна
ђuмна

кокoна
скaпна

жгрaпна
згрaпна
дрaпна

ѕипна
клiпна
љoпна

дрoпна
дрoпна

ћoпна
дrпна
дупна

врндuпна
чuпна
цeрна

жмiрна
ћoрна

батrна
гuрна
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жмuрна
њuрна

штuрна
сна

кљaсна
дрuсна
жлтна
мuтна

кадuна
шпијuна
мајкuна
белuна
вrцна
бiчна

зьлвична
деверiчна
сестрiчна
свастiчна

мoчна
дrчна

скrчна
пrчна
гeџна
рiџна

шaшна
пiшна
лoшна

шuшна
вьшна
пьшна
кадьна

мужaња
домaња

ѕулупaња
младожeња

робiња
бегиња

младiња
снајiња

левакiња
брзакiња

својакiња
божљaкиња
деснакiња

дешњакиња

иљaвкиња
нeмкиња
мoмкиња
дuмкиња

прорoкиња
слeпкиња

пaсторкиња
валiткиња
нерoткиња

веселiња
аветiња

слаботiња
плавотiња
лепотiња
сиротiња

свoјштиња
леваћiња

бoжјаћиња
деснаћiња

једноiмћиња
слeпћиња

потвoрћиња
бездeтћиња
идијoтћиња

цiња
свашточiња

дeбоња
седилeбоња
лежилeбоња
лезилeбоња
џаболeбоња
целолeбоња

чкeмбоња
шкeмбоња
шћeмбоња

цимбоња
тrбоња

штrбоња
зuбоња

кривозuбоња
кезозuбоња
церозuбоња

глaвоња
бандоглaвоња
тврдоглaвоња

шумоглaвоња
мeвоња
сивоња

глuвоња
кривонoгоња

трорoгоња
брадoња

белобрaдоња
жутобрaдоња

дuндоња
пrдоња
мuдоња

паламuдоња
голомuдоња

клатомuдоња
тртомuдоња

грудoња
вeђоња
рiђоња
кeжоња
кeзоња
лезоња
гuзоња1

гuзоња2

гологuзоња
клeнѕоња
крaкоња

длгокрaкоња
голокрaкоња

шебeкоња
зeкоња

кривоклкоња
трeпкоња

бrкоња
белобrкоња
жутобrкоња

сьскоња
eцкоња

јeцкоња
клeчкоња
мeчкоња

шiшкоња
пьшкоња
дебeлоња

ћeлоња

голочeлоња
ђузлoња
цaклоња
цьклоња
дuрлоња
сурлоња
бrљоња
рaмоња
лuмоња

њoња
жгрaпоња

трaпоња
шaпоња
клeпоња

недоклeпоња
бестрeпоња

ѕiпоња
шљaмпоња

клeмпоња
дuпоња

торбодuпоња
жaроња

цiброња
џиброња

дрoња
сeроња
цeроња
жiроња
ћoроња

пaтроња
шaтроња

ебивeтроња
дурoња
кuроња

мртвокuроња
блeсоња
нoсоња

кривонoсоња
длгонoсоња

ћoсоња
мuсоња

сакатoња
вратoња

влачопeтоња
гунтoња
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шuнтоња
сoтоња
тrтоња

шестопrстоња
мuтоња
рuтоња

доћuтоња
клeцоња
кљeцоња
липцоња
мuцоња

шoња
шaшоња
гушoња

rња
кrња
цrња
лuња

аламuња
њuња
шuња

сестрiчња
свастiчња

вучiклашња
дурлiкапа

нaтлапа
кeпа

шeпа
чипa
aмпа

клeмпа
цoмпа
љoпа

једнопa
ћoпа

гoспа
сoспа

врндuпа
чuпа

кuмбара
скубaра
глувaра

шњувaра
ленчугaра

aјдара

мaндара
дилиндaра

мужaра
гузaра

мађијaра
шљокaра

гускaра
фукaра

недељaра
загуљaра
мекамaра

чумaра
мађионaра

беснaра
вуњaра
фуњaра

пошушњaра
абiпарa

сисaра
носaра

дупетaра
скитaра
сћитaра

дилинтaра
бабуштaра

муaра
фуфaра
вуцaра

сокачaра
езичaра

језичaра
палaвра
пачaвра

лiвра
палiвра

растурiсовра
голоiгра
ороiгра

шегобијaндра
шљокaндра
паламaндра
саламaндра

шаламaндра
шалапaндра
локопeндра

лiндра
баба-шкuдра

биљобeра
далавeра

претворвeра
бабuскера

мaтера
ћeра

бабешћeра
чeра

валивечeра
повалiвечера

фалiвечера
пофалiвечера
растурiвечера

ћoра
uсра

зaтра
калакoтра
голокoтра

мuстра
пијандuра

жмuра
њuра

клемпuра
сакатuра
прoтура
рaстура

ћелестuра
калаштuра
калештuра
сељанчuра
пијанџuра

шuра
дедaса
ућaса
лiса

вuкса
дедoса

ћoса
стiпса

мuса
бaта

арамбaта
рувaта

зaмлата
шaмлата

вимaта
тaта

мuвта
сuклета

влачопeта
сечопeта
бичевiта
рубовiта
даровiта

кумiта
aјта

карaјта
чoлта

aлавaнта
левaнта

шaнта
блeнта
влiнта
слuнта
шuнта

грозотa
нeсврта

жeнадrта
њoрта

тrта
голотrта

вaртавuрта
млaдевеста

невeста
млaденевеста

мuта
рuта
тuта
ћuта

баштa
стaрибаштa

тaшта
тьшта

бaћа
мaћа

натурлeћа
попадiћа
завалiћа
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бaјћа
кравaјћа

лакодaјћа
мaјћа

недорaнимајћа
шурнaјћа

брaјћа
дудулeјћа
цуцулeјћа

нeјћа
ђокалiјћа

варошлiјћа
ашчiјћа

свaџаџијћа
плавoјћа

девoјћа
девoјћа

копиљaтадевoјћа
песнопoјћа

старoјћа
баштoјћа

uјћа
џабџабaљћа
помагaљћа
умргaљћа

путпудaљћа
навијaљћа
задојaљћа

оaљћа
подрипaљћа

нарицaљћа
шепeљћа
шопeљћа
учiтељћа
коштeљћа

садiљћа
породiљћа

брчкoљћа
мрмoљћа

шиљопrљћа
чопrљћа

побегuљћа
мазнuљћа

насметuљћа
баштoнћа

ьнћа
церозuбоњћа

баштoњћа
oћа

лoћа
старoћа

баштoћа
пrћа

ућа
бuћа
жuћа

распiкућа
растурiкућа

шuшућа
бaца
жaца

ћирaца
снаiца
бaбица
бaбица
бeбица
јебiца
убiца

жљeбавица
жьмбавица

убавiца
улогавiца

недьгавацнедьга-
вица

удавiца
лaјавица
aљкавица
uњкавица

штрoкавица
rкавица

вrскавица
кuкавица
мuкавица
aлавица

бaлавица
наuјглавица

улавiца
aљавица
rљавица

мrљавица

чuљавица
трoмавица
чuмавица

клeмпавица
ћoпавица
чuпавица

кuдравица
ћoравица

пaтравица
њuравица
aлтавица

крaставица
мuтавица
тuтавица

кљeштавица
ьњћавица
бuчавица

шaшавица
голишавiца

певiца
брбљiвица

мржљiвица
срамљiвица
дремљiвица
мрсољiвица
алапљiвица

алапарљiвица
брљiвица

плачљiвица
вашљiвица

бeговица
старeјковица

момковiца
јаловiца
етrвица
дaдица

изeдица
говноeдица

гaздица
разбoдица

тврдiца
коњопrдица

кнежiца
сомuжица
кулiзица

пофалiгузица
развeјгузiца
мрдогuзица
мрдогузiца

снајiца
гoспојица
цrњкица

бrкица
чмaвалица
мrдалица

вражалiца
uњкалица
вaћкалица
фaћкалица
мuћкалица

радознaлица
лuњалица

заседeлица
староседeлица

изeлица
веселiца
пrзлица

вараклiца
подмuклица

ђаволiца
дoдолица

супeтлица
краљiца
rгљица

приетељiца
пријетељiца
светитeљица

учитeљица
големiца
големiца
лакoмица

кумiца
званiца
rганица

глeданица
гледанiца
пијaница
aканица

цепaница
стопанiца
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катранiца
братанiца

преподoбница
самоглaвница
саможiвница
нечистiвница
печалoвница
oтровница

очовaдница
душовaдница

гaдница
гладнiца

чељaдница
aведница

колeдница
вреднiца

бађавсeдница
ненавiдница

зaводница
разбuдница

женiца
уaленица

цакленiца
масленiца

непомeница
апсенiца

напуштенiца
распуштенiца
непрошенiца

плaтежница
потeжница
потiжница

бeзножница
домодrжница

мазнiца
безобрaзница

свудестiзница
пrзница
единiца

јединiца
лежaјница

несмaјница
развeјница

вражaлница
бајaлница

отурaлница
чувaтелница

патiлница
самовoљница

бесрaмница
ижедoмница

кућедoмница
малоuмница
зловaрница
покoрница

растurница
оштuрница

опаснiца
беснiца

аздiсница
испiсница

одурiсница
стиснiца

мађoсница
пакоснiца
галоснiца

врснiца
мрснiца

галатнiца
малкосвeтница

проклетнiца
паметнiца

алобiтница
незасiтница
ненaситница

сћитнiца
работнiца

нерабoтница
глoтница
глотнiца

чистoтница
самосмrтница

бесрeћница
несрeјћница

немоћнiца
помоћнiца
бескuћница

павунiца
младунiца

дрчнiца

мађијaшница
неваљaшница

тресобрaшница
ешнiца

мaђешница
изeшница

јешнiца
ненајeшница
мађијeшница

грешнiца
вадодuшница
лакодuшница

добродuшница
непослuшница

залuдњица
итрињiца
наклапица
натлaпица
натрaпица
брадарiца

говедарiца
гледaрица
гледарiца
гaздарица
лaзарица
бајaрица
лекaрица

кучкарiца
мушкарiца

биљaрица
седењћaрица

царiца
врачарiца
овчарiца

домашарiца
дoбрица
гагрiца

ороiгрица
гьгрiца

деверiца
гaздерица

гужодeрица
џaнђерица
џaнђерица
прeперица

глuвапaтерица
ћебiрица

иштирiца
ћiрица

грaорица
задoрица

мaјсторица
мuстрица
јагурiца

пандурiца
натuрица

дoктурица
старосватiца
пустосвaтица

мужaтица
безмужaтица

тaтица
кметiца

невeстица
шестопrстица

баштiца
вeштица

домајћiца
врзувaчица
тупкaчица

кршкaчица
сучкоберaчица

пробирaчица
дrндавчица

снaјчица
метiљчица

одрoчица
одрoчица

чeрчица
ајдuчица
унuчица
снашiца
aмшица
пuшица

вртикaјца
дрoца

вrца
цвrца
ћeрца

гuцa
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жљебaча
тутубaча
одавaча
левaча
ѕивaча

рaсовача
глувaча
љигaча
рогaча

другaча
набодaча

бајaча
белaча

кoбилача
кобилaча

кондилaча
копилaча

дундулaча
бaбљача

смрдeљача
умиљaча

копиљaча
катиљaча
смокљaча

трунтoљача
дрљaча
буљaча

бубуљaча
мрдуљача

котруљaча
расoмача
ђуђумaча

кумaча
вућумaча

половњaча
привoдњача

црквењaча
црвењaча
имењaча

миломuжњача
подгuзњача

профuкњача
коњaча

дешњaча
вршњaча

лапaча
алапaча

спaча
глупaча

оговарaча
мушкарaча
кондирaча1

кондирaча2

ћорaча
ајкурaча

носурaча
жентурaча

чутурaча
кљештурaча

крaстача
гrбча

штrбча
глaвча

шумоглaвча
кiлавча
плaвча

ћулaвча
iљавча

њuравча
багаљiвча

намигљiвча
несвидљiвча

евтикљiвча
јевтикљiвча

вашљiвча
потишљiвча

вьшљiвча
грiвча
крiвча
крiвча
глuвча
љiгча
вргча
бiча
чiча
лoјча

злoјча
шљoкча
штрoкча

пrкча

шuкча
aлча

бaлча
жвaлча

гaлча
бeлча
кeлча

багатeлча
ћeлча
чeлча
кiлча
ћiлча
гoлча
гoлча
uлча

подбuлча
мuлча
тuлча
кьлча
aљча

кeљча1

кeљча2

чeљча
iљча

ѕiљча
гoљча

жгoљча
смoљча
дрoљча
rљча

бrљча
дrљча

ждrљча
мrљча

чмrљча
uљча

бuљча
гuљча

жuљча
котрuљча

лaмча
нeмча
нeмча

дрeмча
трoмча

ђuмча
лuмча
љuмча
слiнча
кrнча
цrнча

слuнча
кљuнча

кeњча
лeњча

дрoњча
дрoњча
rњча

бrњча
кrњча
кrњча
uњча

слuњча
oча

трчомoча
скaпча
љaпча

шљaпча
згрaпча
слeпча

жљeпча
шљепча

чeпча
клiпча

шљiпча
дрiпча
љoпча

дрoпча
ћoпча
гrпча

голотrпча
штrпча

дuпча
глuпча
грuпча
тuпча1

тuпча2

гaрча
кaрча1

кaрча2



251Антропографски речник југоисточне Србије

далавeрча
јeрча

цeрча
жмiрча

ћoрча
пrча

вuрча
гuрча
дuрча

гмuрча
жмuрча
сомuрча

нuрча
њuрча

гњuрча
пuрча
сuрча

штuрча
блeшча
рoшча

глuшча
бaџа

беловeџа
гeџа1

гeџа2

ђeџа
iзеџа
бiџа
рiџа

глaнџа
карапaнџа

скeнџа
ѕiнџа

фалiминџа
бoнџа

каракoнџа
оштрокoнџа

пrнџа
тулuнџа
тутuнџа
госпoџа

бrџа1

бrџа2

бuџа
главuџа

лuџа
џuџа

uстабаша
кoзбаша

делiбаша
бекрiбаша
aшчибаша
косiлбаша
арамбaша

гrбша
глaвша
крiвша
глuвша

гeгша
љiгша
љiкша
rкша

гuкша
ћiлша

дрoљша
чмrљша
клeмша
дрeмша
клiмша
трoмша

арaмбоша
љiгоша

дuндоша
веђoша
рiђоша

кривоклкоша
бeлоша
гoлоша

водонoша
абронoша

дuпоша
рoша

јaроша
корчисвeтоша

aпша
лaпша

клaпша
љaпша

шљaпша
згрaпша

трaпша
клiпша
дрiпша
љoпша
ћoпша
дuпша

глuпша
ћoрша

тrша
њурша
бабuша

плавuша
гаравuша
јаловuша

рогuша
душa

дедuша
благодuша

прдuша
веђuша

обиђuша
подскакuша

понављакuша
таракuша
натакuша
мајкuша

момкuша
тьнкuша
ђокuша

усмркuша
белuша

белбелuша
дебељuша
копиљuша
ајманuша
вреднuша

јегргенuша
настрањuша

црвењuша
пuша

лингарuша
гајдарuша

мурдарuша
мачкарuша
сћитарuша

бећарuша
модрuша

деверuша
церuша

разбратuша
белосвeтуша

мајћuша
слаб

голотrб
штrб

крeзуб
кривозuб

церозuб
грuб

шьвьльб
мaав

кaбав
шалабaв
жљeбав

шкeмбав
шћeмбав

ѕoмбав
жьмбав
чкoбав

шкoбав
гrбав

штrбав
uбав

кривозuбав
церозuбав

скuбав
грuбав

ѕiвав
глuвав

гeгав
тeгав

брзгав
дrзгав
љiгав

шушумiгав
бангaв
џaнгав
гeнгав
ђeнгав
гuњгав
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улoгав
раздрoгав
разрoгав

шaргав
вrгав

квrгав
гrгав

недrгав
надодrгав
недодrгав

пrгав
шuгав

мrџгав
недьгав
мrждав
шuждав

гiздав
ђiздав
лiдав

гњiдав
кoндав

дрoндав
кrдав
рiђав

мадижaв
мiжав
мiжав
пiжав

скrжав
крeзав
пuзав

клeнѕав
ѕiнѕав
бrнѕав

ѕrѕав
ѕrѕав

голомeјав
кiјав
лiјав

плiјав
ћiјав

шiјав
блo(ј)ав
жвaкав

нiкакав

длaкав
кљaкав

шкрaкав
цiвкав
клeкав
клeкав
кљeкав
спeкав

болњiкав
ѕрiкав

евтiкав
глкав

ђилкав
кривоклкав
једноклкав

aљкав
заuљкав
цiнкав
кeњкав
цiњкав
uњкав

слuњкав
разoкав
кљoкав

једноoкав
разрoкав
штрoкав

пiпкав
гrкав

жмiркав
кrкав
уrкав

чuркав
стiскав

црномrскав
вuскав

слuткав
гuкав

жмuкав
јeцкав

вrцкав
мeчкав
кoчкав
бrчкав
гrчкав

мrчкав
ћiшкав

шiшкав
мrшкав
мьшкав
aлав

бaлав
цaлав

бандоглaв
вијоглaв
белоглaв

шупљоглaв
шупљоглaв

шумоглaв
дрвеноглaв
штуроглaв

вртоглaв
кeлав
ћeлав
кiлав
ћiлав

цaклав
цьклав
тмoлав
дuрлав
uлав

заuлав
тuлав
aљав

мaљав
шкoбљав

бiгљав
цiгљав
џiгљав

штoгљав
џoгљав
чuгљав

шuгљав
недьгљав

кeљав
гурељaв

чeљав
чeљав

кeжљав
вiжљав

гiжљав
пiжљав
iљав

ѕiљав
метиљaв
антиљaв
штiљав

коштиљaв
чiљав

шiљав
смaкљав

пaкљав
крaкљав
пiкљав

евтiкљав
штiкљав
разoкљав
штrкљав

ђuкљав
чuмљав
oљав

гoљав
жгoљав
џгoљав
жoљав

смoљав
чољав
џoљав
aпљав

дрoпљав
дрoпљав
rљав

бrљав
вrљав
дrљав

ждrљав
мrљав

чмrљав
чoрљав
гuрљав
дuрљав
бuљав

бубуљaв
гuљав

цигуљaв
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вргуљaв
гргуљaв

жuљав
сопуљaв

котруљaв
потuљав

чuљав
мршуљaв
дрiшљав

тrшљав
чомушљaв

кьљав
трoмав
лuмав
чuмав

блaнав
сединaв-а/седiнав

слiнав
блaњав
кeњав
лeњав

вилењaв
слабужњaв
болужњaв
болужњaв

богiњав
седињaв
болињaв

шантињaв
бољњaв
дрoњав
rњав

кrњав
лабуњaв

слабуњaв
лавуњaв

бледуњaв
лuњав
лuњав

болуњaв
слuњав
њuњав
шuњав

болешњaв
болишњaв

лaпав
жгрaпав

трaпав
белоклeпав
белотрeпав

чeпав1

чeпав2

шeпав
кiпав
лiпав
aлипав
клипав
пiпав

дрiпав
кaлпав
чoлпав

шљaмпав
клeмпав
клoмпав
цoмпав
љoпав

дрoпав
ћoпав
дrпав

алаuпав
тешкодuпав

глuпав
пuпав
тuпав

недотuпав
чuпав
гaрав
сарав

цiбрав
голуждрaв
aндрав

шалапaндрав
кoндрав

шкoндрав
шoндрав
кuндрав

кuдрав
цeрав

џiмрав
oрав

ћoрав
пrав

пaтрав
чaтрав

шaтрав
шaнтрав
кaстрав

гuрав
згuрав

гргурaв
гмuрав

жмuрав
жмuрав

њuрав
носурaв
цiцрав
блeсав
лiсав

мртвoсав
длгoсав

ћoсав
црномrсав

мuсав
млaтав

влачопeтав
aјтав
aлтав

чoлтав
aнтав

блaнтав
шaнтав
блeнтав

тeнтав
трoнтав

гuнтав
тuнтав

шuнтав
дrтав

чандrтав
шандrтав

мrтав
мртaв

шантrтав
крaстав
прiстав

широкопrстав
гuтав

гргутaв
мuтав
рuтав
тuтав

кљeштав
мrштав
шьштав
aљћав

цiнћав
пьнћaв

мејuнћав
лuнћав
rњћав
uњћав
ьњћав

бuав
лuав

беломuав
клeцав
брeцав
пaрцав
мrцав
згuцав
цuцав
кечав

гмeчав
надrгавичав

кiјавичав
ћiјавичав

нашунтaвичав
нашашaвичав

намаoвичав
курвiчав

накuрвичав
наглuвичав

нагосподiчав
налuдичав
сулuдичав

језичaв
нагoличав

напuдљичав
надoкљичав
супетљiчав
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бубуљичaв
кaшљичав

настрaничав
наглaдничав

грознiчав
понастрaњичав

наглувњiчав
сувњiчав
oгњичав

налuдњичав
сулuдњичав

наветрењичав
грожњiчав
грозњiчав

настiњичав
наoкњичав

надoкњичав
наболњiчав

натлапњичав
настрaпњичав

наџaпњичав
наглuпњичав

поприглuпњичав
назoрњичав
узoрњичав

наблeсњичав
наџaтњичав
сапетњiчав

нашашњiчав
наглuпичав

цибрiчав
чиберiчав
чибiричав

намајстoричав
евтiчав

јевтiчав
ћијамeтичав

вештичaв
настрaшичав

пeшичав
злoјчав

кoчав
гrчав

скrчав
пrчав

њuрчав
бuчав

шеверњuчав
сланoпаџав

гeџав
мiџав
рiџав

ѕiнџав
бuнџав

рџaв
ковrџав

гrџав
лaшав

шaшав
лiшав

дрiшав
рoшав
мrшав
пrшав
тrшав
бuшав
гuшав

водоцрeв
једноцрeв
водноцрeв

багаив
длакаiв
цивкаiв

вренкаiв
лењаiв

чибраiв
џимраiв

голишаiв
грaбив

среброљuбив
ненајeдив

бoжив
зимогрoзив

цьклiв
багаљiв
богаљiв
тугаљiв

мрџгаљiв
неaљив

врцкаљiв

тамаљiв
брбљiв

предављiв
придaвљив

лављiв
нарављiв

вревљiв
шегобiвљив
биошeгљив

намигљiв
гадљiв

говeдљив
заiдљив

несвидљiв
стидљiв

узвoдљив
увoдљив
прдљiв

попрдљiв
пудљiв

мрзељiв
крмељiв
горељiв
гурељiв

коштељiв
накaжљив

прикaжљив
недокaжљив

маражљiв
гадежљiв
мадежљiв
мрзежљiв
болежљiв

главоболежљiв
срамежљiв

грожљiв
зимогрoжљив

скржљiв
мржљiв

баксужљiв
притuжљив

маразљiв
грозљiв
метиљiв
забакљiв

јевтикљiв
надoкљив
разoкљив

подскoкљив
поскокљив

урoкљив
чурукљiв
срамљiв

несрамљiв
семљiв

заузiмљив
гостопрiмљив

манљiв
врагољiв
мрзољiв

брнѕољiв
мрсољiв

наџапљiв
ѕурепљiв
наiпљив

засiпљив
дропљiв

најтrпљив
устrпљив

набакарљiв
немaрљив

алапарљiв
атарљiв

пиштарљiв
брљiв

uзбрљив
џавrљив
џеврљiв

дrљив
џандрљiв
џендрљiв
замeрљив
ветерљiв

пријiрљив
заoрљив

неразбoрљив
задoрљив
назoрљив
узoрљив

прекoрљив
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понoрљив
чапорљiв
наџoрљив
јебурљiв

шегурљiв
гузурљiв
чапурљiв
кусурљiв
натuрљив
утурљив
атьрљiв

милосљiв
довaтљив
галатљiв
налaтљив
инатљiв

непривeтљив
сапетљiв
пипетљiв
супетљiв

причiтљив
пантљiв

млогопaнтљив
рабoтљив

скокoтљив
уѕrтљив

кркутљiв
шмркутљiв

шегуљiв
пуљiв

гьдачљiв
привлaчљив
крвомoчљив

вадоoчљив
одрoчљив

уoчљив
дрчљiв

сараџљiв
намашљiв
грозешљiв
мрзешљiв
гојешљiв

болешљiв
подсмeшљив

гоешљiв

потiшљив
однoшљив

срамiв
лењiв
лењiв

неоцeњив
гољиждрiв

крiв
милосiв
aнтив

шaнтив
вашiв

плашiв
мазгoв
бизгoв
ѕингoв
крадoв
редoв

мандoв
лажoв
льжoв
банѕoв
облoв

Љуштiслов
шпицлoв
крадљoв

лапoв
лoпов
лопoв
бирoв

гулiсов
самсoв
аљтoв

трунтoв
трутoв

глuв
сув
oчув

мртьв
враг
бeг

пашанoг
кривонoг
дльгонoг
брзонoг

врљонoг
кiрург

старчuг
гaд

голобрaд
блед

куроглeд
сeд

недосeд
брзоoд

рoд
нeрод

дебелопrд
кашљопrд

луд
љuд

мрчiмуд
тресомuд
мрсомuд
тртомuд

дандогрuд
прuд

рiђ
бeбе

жљебe
залвe
мужe
кuзе

прiстовје
фантaзје
рuсалије

клинкuрије
Љуштiвоје

лaле
брaле

мuжле
гологuзиле
вртогuзиле

кoпиле
копилe
поплe

бrле
цвrле
дерлe

шегртлe

дундулe
дудулe

ѕунѕулe
ћелемe
iме

тутумe
кeне

близнe
поoџање

љoпе
узбuјдупе

пuпе
чупe

мушкарe
кuре
ђусe
детe

невестe
бабiште
бебiште
дедiште
људiште

учитeљиште
женiште
попiште
дерiште
ђусiште
детiште

мајћiште
човeчиште

дечiште
мaјчиште

девојчiште
момчiште
женчiште
старчiште

бебeнце
лaленце

брaленце
мужлeнце

дундулeнце
мушкарeнце

детeнце
невестeнце
војничeнце
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девојчeнце
момчeнце
бепчeнце

мушкарчeнце
унuченце

парaунученце
пrце
цuце
ђaче
ђачe

чељачe
копиљачe

истришљачe
сиромaче
близначe

брaче
тeгавче

љiгавче
дrдавче
ѕrѕавче
aљкавче

пьшкавче
aлавче

бaлавче
тврдоглaвче

гологлaвче
шумоглaвче

вртоглaвче
улaвче

гижљaвче
иљaвче

штiљавче
смaкљавче
пiкљавче

штiкљавче
штrкљавче

џгoљавче
мрљaвче
жuљавче

гaравче
голиждрaвче

поздрaвче
пaтравче
кoтравче

сисaвче

шuнтавче
луaвче

џимраiвче
багаљiвче
прдљiвче

гадежљiвче
коштиљiвче

срамљiвче
алапљiвче

брљiвче
џандрљiвче
џендрљiвче
сапетљiвче
пипетљiвче
кркутљiвче

грозешљiвче
мрзешљiвче

вьшљiвче
гољиждрiвче

мандoвче
човeче

једномeсече
залвичe
курвiче

попадичe
ђувендiче

терзiче
скублiче
ђузелiче

варошлiче
саможивничe

војничe
пакосничe

врсничe
сакатнiче

дрчничe
линдрiче

муштеричe
свастiче

невестичe
свађaџиче
свaџаџиче
бађавџичe
симиџiче

мукомџiче

пазарџичe
свирџиче
комшiче

снaјче
девoјче
повoјче

посвoјче
подојче

песмопoјче
песнопoјче

uјче
слuкче

будaлче
сисaлче

понишaлче
цибрiлче

ђaволче
бuлче

учiтељче
копиљчe

коштiљче
штркoљче
врцкoљче

рчкoљче
чьчкoљче

мршкoљче
пьшкољче

прцoљче
цrцољче
прчoљче

шкембuљче
мизuљче

почепuљче
рашчепuљче

помочuљче
момчe
кuмче

аньмче
сколубанче
цакловaнче

готовaнче
близaнче

мајцкaнче
мрсољaнче

шкембуљaнче

кошуљaнче
шакламaнче

душмaнче
нaнче

сомурaнче
аздисaнче
братанчe

лепотaнче
ашaнче

пrвенче
порoђенче

женчe
пeленче
пеленчe
румeнче

тафрeнче
малiнче

одuринче
албaтинче

тетiнче
липцoтинче

гостiнче
кумашiнче

накoнче
цrнче

братuнче
назльнче
првaњче
накoњче

недонoче
госпoче
сирочe
бепчe

жгeпче
слeпче

жљeпче
жљепчe

попчe
голотrпче
свадбaрче

печалбaрче
бумбарчe
џавгaрче

лењчугaрче
говедaрче
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ѕидарчe
козарчe

палатикaрче
седењкaрче

мушкарчe
домашњaрче
голиштaрче

бећaрче
царчe

овчaрче
јаганчaрче
лењчaрче

мекишaрче
дiлберче

биљобeрче
деверчe

кождeрче
дунђeрче
канѕeрче

ћерчe
немaјмирче

посмrче
играoрче
бабoрче
чвoрче

пекљaторче
пaсторче

пrче
сомuрче

ајдuче
мrснокuче

унuче
парaунуче

чукuнунuче
чуручe

сиромaшче
апaшче

прeклешче
кекiшче

истрiшче
недонoшче

слuшче
гадaж

лакоoркаж
дешњаћiњаж

немiрницаж
младeж

лaдолеж
недодrж

мuж
трчольж

џамбaз
вамилијaз

сьблаз
ајлaз

мaмлаз
матрапaз

пuљпаз
матропaз

нaлез
прeклез
пrклез
бiтлез

мурцуљeз
бакмeз
бiлмез

гарeз
муртeз

саiз
међiз

сеiз
женскокoз
мuшкокоз
пангалoз
матолoз

баљoз
маљoз
бељoз
тињoз

калавuз
вртигuз
тртiгуз

страшiгуз
дебелгuз

ѕебогuз
мрдогuз
ѕенѕогuз
фалогuз
гологuз

стислогuз

дрчногuз
лењогuз

свирогuз
тафрогuз

вртогuз
тртогuз
прчогuз

вамiлијуз
пељuз

муфљuз
муфљуз

љопuз
чангарuз

баксuз
драмсuз
огурсuз
угурсuз

елсьз
драмсьз

арсьз
oмлађи

једномeсечики
једнодьнчики

iжњи
блiжњи

палi-гасi
мaти
жути

растuрњаци
једномeсечњаци

гласнiци
једнорaмци
еднодaнци

првенцi
једнодьнци
еднорuпци

једнорuпци
параспuрци

еднодьнчичи
тралалaј

бицмилaј
лежоaј

лисeј
лiј

пицигoј

набрчкoј
керoј
табaк

тотобaк
тутубaк

левак
наљeвак

кривaк
јаловaк
сировaк

првaк
мртвaк
глувaк

опљиждaк
копилдaк

водaк
испrдак
кукудaк

лудaк
ђaк

рођaк
стрiжак

брзaк
дивјaк

гејaк
својaк

детурјaк
прoсјак
ђаволaк

чолaк
торлaк
оaљак

поaљак
заборaљак

уaљак
надeвљак

дивљaк
рoдљак

бељaк
одељaк

подељaк
весељaк

стрiжљак
старострижљaк

девојжљaк



Недељко Богдановић258

бoжљак
мrжљак

момчужљaк
копиљaк
катиљaк
оrмљак

гољaк
гољaк

врдољaк
ѕrѕољак
ѕrѕољак

шмркoљак
пољaк

прцoљак
цrцољак
црцoљак

чољaк
закачoљак
старчољaк
џiнџољак

скaпљак
утeпљак
очeпљак

рашчeпљак
детурљaк
дечурљaк

девојчuрљак
момчурљaк

детљaк
заразoтљак

дртљaк
запrтљак

момчуљaк
старчуљaк

прчuљак
девојчљaк
девојчљaк
потrчљак
aшљак

бабашљaк
бабешљaк

истрeшљак
аздишљaк

истрiшљак
детишљак

oшљак
дoшљак

скапошљaк
прoшљак

вртокrшљак
мршљaк

бабушљaк
девушљaк
детушљaк

немaк
такмaк
токмaк
момaк
тутмaк
тuцмак

баџанaк
баџенaк
близнaк
једiнак

сiнак
деснaк

пријeбњак
учевњaк

саможiвњак
јаловњaк

оплuвњак
прeгњак

привoдњак
причuдњак

почuдњак
прочuдњак

црквењaк
марвењaк

дрвењaк
првењaк
црвењaк

жењaк
имењaк

румењaк
покварењaк

бубрењaк
накурењaк
занесењaк
сметењaк
пустењaк

накурчењaк
потурчењaк

углeжњак
слабужњaк
безвезњaк

годињaк
детињaк

пустињaк
разaлњак

оaлњак
побелeлњак

долњaк
оаљњак

поaљњак
пуравeљњак
малозeмњак

дrдоњак
пупoњак

преaпњак
зацeпњак

бездuпњак
пришuпњак

парњaк
живодeрњак

намерњак
бабештeрњак

тrторњак
натuрњак
потuрњак

протuрњак
оштuрњак

бесњaк
десњaк

замлaтњак
призeтњак
паметњaк

незасiтњак
суботњaк

животњaк
самотњaк

стoтњак
натrтњак
завuтњак
затлцњак

рашчовeчњак

напiчњак
утiчњак

затлчњак
безoчњак

ночњaк
нaучњак
дешњaк

годишњaк
детишњaк
оглuшњак

препuшњак
пропuшњак

слепaк
дрпaк

глупaк
улuпак

биждрaк
голиждрaк
цепендрaк

синдрaк
чирaк

дугокрaк
голокрaк
тутумрaк
пaсторак

пaјсторак
ћoрак

цrцорак
дедурaк

клисuрак
девојчuрак
момчурaк

шурaк
нiсак
ћосaк

збитaк
вiтак

плiтак
крoтак

ортaк
запrтак
шестaк

простaк
чутaк

ништaк
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ништaк
мућaк

мьнецак
мaјцак

дртачaк
љuтачак

глупавчaк
oмалечак
мьлечак
мьнечак

синчaк
наџaк
биџaк

истрiшак
шебeк
човeк

нiштачовeк
нeчовек

нaјчовек
лькчовeк

биждeк
зевзeк
ћепeк

човeчек
ешeк

дивдiк
обaлик

бледолiк
белолiк

преподoбник
зобнiк

искoбник
гробнiк

самодaвник
самоглaвник
саможiвник
крвопiвник

льжoвник
алoвник

печалoвник
oтровник
отрoвник

крвнiк
дочuвник

стьвнiк

очевaдник
душевaдник

очовaдник
душовaдник

јаднiк
гладнiк

нeнадник
опaдник

рaдник
стаднiк
бeдник
aведник

крвожeдник
главојeдник
живојeдник
месојeдник

огледнiк
вреднiк

нeредник
уреднiк

бађавсeдник
бьђавсeдник
ненaвидник
ранобuдник

блуднiк
међнiк

рaденик
тврденiк

полаженiк
пакленiк
цакленiк

зломiшљеник
непомeник

коњенiк
апсенiк

сметенiк
повртенiк

напуштенiк
распуштенiк

подћенiк
поћенiк

потћенiк
обешенiк
спрeжник

платeжник

потeжник
располoжник

безвeзник
грознiк

зимогрoзник
брзнiк

баксuзник
единiк

обaјник
подaјник

полажaјник
лежaјник

несмaјник
развeјник

крвопiјник
покoјник
aлник

галнiк
бајaлник
начaлник

пуравeлник
криводeлник

весeлник
чувaтелник

патiлник
болнiк

самовoљник
срамнiк

безасрaмник
бесрaмник

малозeмник
домнiк

ижедoмник
кућодомник
горолoмник
душокaпник

расiпник
зловaрник

тутуњaрник
aберник

живодeрник
нaмерник

кривомeрник
немiрник

несмiрник

нaѕорник
запoрник
oсорник
кваснiк

самовлaсник
опаснiк

пропаснiк
беснiк

обеснiк
деснiк
леснiк

ђаволeсник
градолeсник
громолeсник

горолeсник
аздiсник
испiсник

одурiсник
пакоснiк
галоснiк

испрoсник
упрoсник

врснiк
мрснiк

прiватник
галатнiк
oдвратник

оратнiк
постaтник

мрзосвeтник
малкосвeтник
малосвeтник
самосвeтник

паметнiк
несрeтник

штетнiк
чиноштeтник

алобiтник
безмiтник

незaситник
незасiтник

сћитнiк
рaботник

нерaботник
самотнiк
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парoтник
стотнiк

чистoтник
самосмrтник

бесрeћник
туђосрeћник
туџосрeћник

несрeјћник
немоћнiк

поломoћник
помоћнiк

ноћнiк
кућнiк

бескuћник
кратковeчник

тлчнiк
безoчник

дрчнiк
тuчник
меџнiк

бађавaшник
неваљaшник

ешнiк
изeшник

јешнiк
ненајeшник

грeшник
бездuшник

вадодuшник
добродuшник
непослuшник

пьшнiк
расaпњик
кривоклк

разoк
крволoк
бркоoк

разноoк
црноoк

ведроoк
модроoк
белобrк
прдiвук

ајдuк1

ајдук2

унuк
парaунук

тумрuк
деснорuк

чорuк
чурuк1

чурuк2

суртuк
ћуртuк
ћутuк

ћoрћутук
чучuк

мужьк
чальк

сьпльк
бабљьк

примьк-измьк
момьк
синьк

жвоњьк
братьк

сuвачьк
прoстачьк
грaшачьк

алчьк
широчьк

шипарчьк
кадьрчьк
uбавьчьк
крoтьчьк

лaбавшьк
uбавшьк

глuпавшьк
пaтравшьк
блeсавшьк

развeјаншьк
изнемoгал

запaдал
кундaл
оплзал
опuзал

амaл
недотвасaл

закасaл
вeсал

ограiсал
баладiсал
оградiсал

аздисaл
балдисaл
ограјiсал

рђoсал
глаџосaл

дембeл
ошкобавeл
запугавeл
одркавeл

оседињавeл
поседињавeл

запупавeл
ђуздeл
ђузeл

побелeл
позеленeл
онекадрeл

зрeл
недозрeл
ичамрeл

ишчамрeл
каил

челебiл
шћембiл

жьмбiл
ћопендiл

гьнѕiл
алiл

искалiл
ьрњiл

цибрiл
исцибрiл
исциврiл
сингурiл

курiл
катiл

братiл
мустаћiл

муфћiл
спанчiл

кочiл
јерчiл

брадашiл
ђaвол

гол
дoдол
кабuл

подбuл
бaрбул

шкекuл
шћекuл
оронuл
вершuл

шьльбьл
богaљ
чuкаљ

дембељ
говeљ

дембедeљ
кривендeљ

дрвендeљ
настојaтељ

прiетељ
прiјетељ

сарадiтељ
родiтељ

ицелiтељ
учiтељ
жмбoљ

размазoљ
стискoљ
врцкoљ

цврцкoљ
прцкoљ
пьцкoљ

бабичкoљ
рчкoљ

брчкoљ
чьчкoљ

мршкoљ
пьшкoљ

надрамoљ
стипсoљ

чoљ
старчoљ

прчoљ
чuљ
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ненаuкам
шљaм

пaшкоњам
арaм

пустоoдм
глувонeм

ненајeдицаж/м
побрaтим

ећiм
пашкуљaнм
растурiдом

горолoм
трoм

мьзгaрм
кuм

адâм
замaан

бaн
балабaн

катлабaн
рaбан

тарабaн
алогрaбан

дузтабaн
заeбан

зајeбан
прејeбан
шкембaн
шћембaн

нажьмбан
злoбан

нeспособан
дустобaн

шобaн
трбaн

алотrбан
штрбaн

зубaн
сколубaн

прiљубан
гостољuбан

тутубaн
ћубaн

кaбаван
малокaван

безглaван
самоглaван

шамоглaван
бељaван
oправан

рaсправан
њuраван

недотaван
uклеван
гњeван

душeван
саможiван

ѕiван
кiван

aнтиван
жалостiван
милостiван
uштиван

нeуштиван
тиквaн
бьлвaн

јaдован
грeован
бaјован

цакловaн
цькловaн

пловaн
наснoван

готовaн
буџовaн

дuшован
јакокrван

мaлoкрван
ладнокrван

првaн
надuван
обдuван
залuван
глувaн

шкoлуван
ишкoлуван

недошкoлуван
булувaн

мајћувaн
вртiваган

ољaган
гарагaн

азгaн
маломoзган

љигaн
погaн

вирогaн
џогaн

маљугaн
очовaдан

гaдан
чељадaн

рaдан
нeрадан

бeдан
aведан

грубоглeдан
злоглeдан

милоглeдан
мrледан

прiвредан
неuвредан

безрeдан
горобiдан

зaвидан
ненaвидан
надrндан

раздrндан
нaгодан

безрoдан
шеврдaн

заковрдaн
гrдан

лапрдaн
главурдaн

блuдан
uљудан

веђaн
беловеђaн

риђaн
залuђан

плaтежан
пaтежан
стiжан
длжан

нaбожан
сталoжан
прилoжан

нeрасположан
зaдржан

прeтржан
uслужан
лопужaн

недокaзан
мaзан

калпазaн
безобрaзан
печобрaзан
oбавезан
обавeзан
oбовезан
обовeзан

нечьвезан
калпезaн

зарeзан
трeзан
oтрезан

телбизaн
залiзан
зализaн
кулизaн

брколoзан
маломoзан

грoзан
малерoзан

вrзан
завrзан

развrзан
мрзaн
гuзан1

гузaн2

дебелгузaн
гологузaн
тртогузaн
циркузан
маљузaн
бељузaн
пељузaн

нечамuзан
баксuзан
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забaјан
неaјан

замaјан
размaјан

омaјан
несмaјан

брајaн
развeјан
расмeјан

шегобијaн
пијaн

пароћијaн
дугошијaн

краткошијaн
покoјан

пашњакaн
затрaкан
отrакан
цивкaн
iкан

развiкан
ћућулaјкан
шепељкaн

скљoкан
бркaн

надrкан
издrкан
скrкан

заплeскан
уплaткан

закuкан
шељукaн

жмукaн
пречuкан

мајцкaн
уaчкан

збrчкан
умaшкан
шашкaн

дрuшкан
ошuшкан

жaлан
акaлан

недоакaлан
нeзафалан

чувaтелан
челaн

каiлан
uилан
бoлан

дoколан
коколaн
арслaн
руслaн
ькьлан
асьлан
ргљaн

дебељaн
шевељaн

кривељaн
шовељaн
крмељaн
шепељaн
трупељaн
бобрељaн
бобрељaн
бубрељaн
модрељaн
чувaтељан

смакљaн
запeкљан
шмокљaн

штрокљaн
рашчoкљан

шмркљaн
вoљан

невoљан
чiвољан
чивољaн

самовoљан
нарoљан
мрсoљан

рљан
дрљан
мрљaн

чмрљaн
чопрљaн

сомурљaн
буљaн

бебуљaн

шкембуљaн
бубуљaн

кривуљaн
човуљaн
загуљaн
вргуљaн
гргуљан

брадуљaн
брдуљaн

жуљaн
мизуљaн
омuљан

посмуљaн
црепуљaн

сопуљaн
модруљaн
котруљaн
кесуљaн
мусуљaн
потуљaн

аламaн
шакламaн
докламaн

карамaн
бесрaман

лuдман
малозeман
доклемaн

драѕмaн
ѕьѕман

нaкиман
суклимaн
нaћиман

ћесћiман
ајмaн

лoкман
драгомaн

гогомaн
пiтоман
oтман
uман

нaуман
дoдуман

слабоuман
плиткоuман

малоuман
остроuман

терџумaн
бiцман
тлцман
тuцман

пiшман
душмaн

дiндушман
rњан

чалапaн
џалапaн
оклапaн

парлапaн
карапaн
жграпaн

недоклeпан
белоклепaн

недотeпан
утeпан
клипaн

ушљипан
подрипaн

дупaн
тупaн
aран

шубарaн
тегaран

мурдaран
удaран

преaран
вамилијaран

чакарaн
мaран
oаран

атaран
прiтаран

ишaран
неразaбран
нерaзбран

туберaн
невeран
чекерaн

прiтеран
нeмиран
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ванџiран
шаширaн
чеширaн

скrан
дoговоран

дрдорaн
кокорaн

мaморан
лaчоран
бабурaн

жљебурaн
бубурaн

главурaн
згuран

дудурaн
uзуран

голокурaн
шиљокурaн

жмурaн
сомурaн

космурaн
пупурaн
косурaн
носурaн

прoтуран
чутурaн
лaчуран
закaсан
влaсан

самовлaсан
нeсмасан
скопaсан
сопaсан

распaсан
uзрасан

чaсан
чiвесан

бeсловесан
чьвесан

слаботeлесан
бoлесан

ђаволeсан
громолeсан

неотeсан
бечeсан

баладiсан
аздiсан

чалдiсан
ћевлеiсан
салатiсан

брбосaн
погрбoсан
мртвoсан

залувoсан
здригoсан

нездригoсан
донгoсан
рaдосан

спрндoсан
рђoсан

мађиoсан
замајoсан
маџијoсан

јaкосан
пaкосан
алoсан

жaлосан
оалoсан

ћевлoсан
забиглoсан

ајлoсан
аљoсан

поаљoсан
мртвљoсан

бељoсан
набељoсан
смакљoсан
спекљoсан
земљoсан

дропљoсан
здропљoсан

обрљoсан
упанoсан
дрнoсан

говњoсан
лењoсан
скапoсан

чарапoсан
џибрoсан
ђубрoсан

смандрoсан
сплатoсан

ајтoсан
шпиртoсан

липцoсан
рџoсан

врсaн
угмирсан

кабaтан
умејaтан

неумејaтан
нумејaтан

гaлатан
ваљaтан

грамaтан
aветан

кaсветан
некaсветан
мрзосвeтан

малкосвeтан
малосвeтан

кьсветан
рaдетан

бездeтан
нaлетан

довлeтан
громолeтан

полулeтан
пaметан
oдметан
uметан
oсетан

алобiтан
рoбитан

горобiтан
прiвитан
подлiтан

санiтан
незaситан
ненaситан

апетiтан
шејтaн
чолтaн

замaнтан
натрoнтан

рaботан
рабoтан

нерaботан
греoтан
глoтан

сaмотан
имoтан

лoмотан
ломотaн

смoтан
лепотaн

шовртaн
слuтан

шeмутан
чьмuтан
немaћан
имaћан

баштојћaн
шољћaн
опьнћан
немoћан

баштоћaн
мoгућан
закeцан
уклцан

врцaн
усмрцaн

збuцан
утuцан
цуцaн
лaчан

јунaчан
длговечан

далeчан
долeчан

лiчан
вaличан
фaличан
oдличан
iзмичан

милопiчан
деверiчан

безoчан
вадоoчан
набrчан
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дrчан
бабаџaн
дoсаџан

беловеџaн
риџaн
грџaн

главуџaн
бадавaшан

барђевaшан
ваљaшан

неваљaшан
бељaшан

невељaшан
вољaшан
немaшан
домaшан
aрашан

дорiстрашан
eшан

јeшан
ненајeшан

злојeшан
промeшан

грeшан
aмишан

пролoшан
трoшан

тrшан
баушaн

бабушaн
трбушaн
дедушaн

слабодuшан
криводuшан

злодuшан
добродuшан

мркушaн
дебељушaн
нечaмушан
дремушaн
глувоuшан

троушaн
маћушaн

мајћушaн
вьшaн

недопрaен
прокoбен

углoбен
погrбен
изгuбен

улогaвен
исклкaвен
разоглaвен
изоглaвен

оаљaвен
уаљaвен

засмакљaвен
рашчољaвен

рачумaвен
исклоснaвен

уалипaвен
недопрaвен
заблесaвен

читaвен
зашунтaвен
зашашaвен
ошашaвен

лeвен
трeзвен

дrвен
црвeн

немолiтвен
обрiтвен
друствeн

ергeн
јергeн
здaден

набeден
навeден

ујeден
нaјден

намргoден
прирoден

орoден
порoден
запrден
залuден

разблuден
уљuден

измuден

прочuден
набeђен

намргoђен
белeжен
залuжен
помaзен
зарaзен

омрaзен
испiен
замaјен
замaјен

недопрaјен
истaјен
напijен
запoјен
aлен

наaлен
гaлен

разгaлен
прежaлен

разaлен
оaлен

поaлен
уaлен

уцвeлен
резiлен

недосoлен
неосoлен

плиткомiслен
зломiслен

запoслен
загuлен
потuлен
aљен

поaљен
успaљен

уaљен
недопрaвљен

сасeљен
пропrљен

загuљен
зажuљен
напuљен

очuљен
ушљaмен

сегмeн
сејмeн
румeн

рашчuмен
жeњен

ражeњен
пожeњен

непремeњен
осeњен

мrжњен
осотoњен

рацeпен
чeпен

зачeпен
начeпен
очeпен

почeпен
ишчeпен
заљuпен

удaрен
шарeн

исцiбрен
распiздрен
уѕембeрен

узвeрен
заѕвeрен
уѕвeрен

умрен
њињoрен
прiтрен

недомoтрен
несмoтрен

неокaстрен
нањuрен

зњuрен
изњuрен

самовлaсен
усампaсен

занeсен
залiсен
олiсен

намусен
завaтен

нагалатен
замлaтен
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клоцaтен
исклоцaтен

нaметен
насмeтен
несмeтен
натuнтен

стuнтен
осмакoтен
осрамoтен

кrстен
некrстен

распuстен
наслuтен

смутен
потuтен
кrштен

распuштен
осакaћен
замлaћен

чuен
закaчен

замлaчен
згмeчен
обрiчен

искобiлчен
очaнчен

раздрнчен
растобaшен

залiшен
пролoшен

сарaвин
госпoдин

каuзин
талaлин
чобaнин

грађaнин
грђaнин

кристијaнин
рисјaнин
госјaнин
крсјaнин
сељaнин

аламaнин
ајмaнин

драгомaнин

душмaнин
покућaнин

белосвeчанин
нaшинчанин

граџaнин
колeџанин

ашaнин
јергeнин
jерђeнин
јерђeнин
кесaпин
џелепiн

курвaрин
говедaрин
џандaрин
дрндaрин
кoцкарин
мајмaрин

катунaрин
глупарiн

тамаћaрин
бећaрин
инћaрин
овчaрин

воденичaрин
делбедерин
дебелдeрин

дунђeрин
музавiрин

канзавuрин
кавuрин

пандuрин
син

антикрiсин
албaтин

налбaтин
аргaтин

муртaтин
џенабетин

сапетiн
тетiн

чивuтин
темерuтин
тумрuтин
домаћiн

домајћiн
домачiн
сарaчин
тuрчин

кумaшин
шпиoн

крн
бутнiтрн

прiтрн
цrн

ујгuн
клосомuн
капсомuн

катuн
сабьн
азгâн

згузьн
чапкьн

шашкьн
шьшкьн

назльн
акьльн
ћимьн

притьрьн
некьсветьн

чгaњ
залuдањ
блiжањ

надолaшањ
домaшањ

кrњ
бьдьњ

црвiво
чeдо

кaбавко
гrбавко
uбавко

тeгавко
љiгавко

недьгавко
ђiздавко
риђaвко

ѕiнѕавко
ѕrѕавко
ћијaвко

aљкавко
rскавко

бандоглaвко
тврдоглaвко

белaвко
келaвко
ћeлавко
кiлавко
тулaвко
ћулaвко
аљaвко

цiгљавко
чeљавко
iљавко

чиљaвко
смaкљавко
пiкљавко

штiкљавко
џгoљавко
смoљавко

дrљавко
мрљaвко

чмрљaвко
сомурљaвко

мотљaвко
гуљaвко

гргуљaвко
шuшљавко

тромaвко
слинaвко
лeњaвко

седињaвко
трапaвко
пiпавко
ћопaвко
пuпавко
чuпавко

голиждрaвко
ћoравко

пaтравко
шuнтавко

рутaвко
тутaвко

ништaвко
луaвко
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голишaвко
рошaвко
мршaвко
тrшавко

џимраiвко
багаљiвко
ровљiвко
црвљiвко
гадљiвко

несвидљiвко
прдљiвко
пудљiвко

гадежљiвко
мржљiвко
метиљiвко

коштиљiвко
евтикљiвко
дремљiвко
мрсољiвко
алапљiвко

алапарљiвко
брљiвко

џандrљивко
џандрљiвко
џендрљiвко
сакатљiвко
галатљiвко
сапетљiвко
пипетљiвко
сьпетљiвко
брботљiвко
кркутљiвко

шмркутљiвко
плачљiвко
дрчљiвко

плашљiвко
грозешљiвко
мрзешљiвко

тrшљивко
лењiвко

гољиждрiвко
лажoвко

рiђко
залупaјко

шубарaјко

брaјко
старeјко
настoјко
ступaлко

ћeлко
врцaљко

коштeљко
чeљко

шiљко
мрмoљко
мрсoљко

дrљко
чмrљко

бuљко
жуљко

мазuљко
стрuљко

чuљко
помочuљко

кулизaнко
врзaнко

разокaнко
шепртљaнко

разлепaнко
сомурaнко
аздисaнко
убавeнко
црвeнко

надувeнко
немијeнко
поaленко

челeнко
цаклeнко
петлeнко
огуљeнко

румeнко
мазнeнко

напуштeнко
распуштeнко
недотльченко

обешeнко
перчiнко
мељuнко
расцeпко
бездuпко

козaрко
стaрко

овчaрко
канѕeрко
чепeрко

кочопeрко
ћесeрко
посeрко
посeрко
немiрко
жмiрко

чешiрко
задoрко

ћoрко
цaцорко

маљuрко
жмuрко
сомuрко

блeско
лiско
вrско
тaтко

бездeтко
призeтко
досeтко

шандrтко
пrтко
тrтко

жuтко
несрeћко

oћко
пrћко
жuћко
бaцко

заeцко
бeцко

ѕвrцко
цвrцко
дrцко
пrцко
цrцко
бuцко

замuцко
пьцко

бабaчко

бревенeчко
беневрeчко

цвiчко
белiчко

цаклiчко
петлiчко

сопетљiчко
модрiчко

чiчко
кoчко
љoчко
мoчко

помoчко
умoчко

дrчко
потrчко
тутuчко
бьбьчко

недотльчко
кардaшко

неваљaшко
шaшко
обeшко
изeшко

јeшко
мeшко

кострeшко
кекiшко

лiшко
истрiшко

шiшко
недодrшко
дебељuшко

мuшко
бaмбало
бrнбало

бrбало
чмaвало

зeвало
мuвало
њuвало

шњuвало
пuвало
ћuвало

џeвгало
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баљeзгало
џaнгало

џвaњгало
вuждало
дrндало

вrдало
лапrдало

вuдало
загађaло
бaнђало
гьнђало

кeзало
пичкопрeзало

лaјало
блaјало
ћiјало

пљaкало
трaкало
џaвкало
врeкало

церeкало
повикaло

дrнкало
жвaњкало
жвaњкало
џвaњкало
пaњкало
џaњкало
дrњкало
uњкало

пьњкало
њoкало
rкало

дrкало
чuркало

пљaскало
вrскало
лiткало

банђукaло
чuкало

стaрочuкало
јeцкало
чьчкало

шoшкало
њuшкало

пьшкало
бантrљало

бабњaло
бьбњaло
стeњало
њuњало
лaпало

жгрaпало
ѕiпало

подрипало
пљaмпало

трoпало
шњuрало

џьрало
блебетaло

зановeтало
крeкетало

чекетaло
смeтало

потпетaло
клопотaло

ћuтало
дrнћало

жвaњћало
џвaњћало
трaњћало

ьњћало
гьњћало
пьњћало

бамбућaло
гњeцало

вrцало
закрцaло

тuцало
кrчало

понишaло
чuдило
чuмило
чaрило

мркушiло
бркaјло

шашoјло
заглoџговно

вoјно
бабaјћо

плавoјћо
рашчo
ербaп

јербaп
душокaп

маткaп
студеноклeп

вртiреп
aкреп

белотрeп
чeп

џилiп
пoп

главотoп
шoп

мангuп
клиндuп

тешкодuп
лькодуп
голодuп
вртодuп

жутопuп
мечкостuп

aр
жабaр

свадбaр
колибaр

рибaр
печалбaр
чкембaр

шкембaр
шћембaр

бумбaр
бобaр

поглобaр
гробaр
варбaр
торбaр

зубaр
лубaр

славaр
бравaр
штавaр
бедвaр
цревaр

мливaр
црквaр
јаловaр
воловaр
сировaр

дрвaр
курвar
жетвaр

бритвaр
готвaр

кожувaр
пастувaр

чувaр
бьчвaр
тојагaр
џавгaр
ливгaр
шлегaр

шиљегaр
шљегaр

вештегaр
ченгaр
другaр

стругaр
ленчугaр
лењчугaр

чувадaр
кадaр

брадaр
вeдар

говедaр
коледaр

ѕидaр
гајдaр

џандaр
дрндaр

господaр
брдaр

вурдaр
мурдaр

пудaр
ливађaр

геђaр
рогожар

ножaр
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јужaр
булaзар
мелезaр

лојзaр
млзaр

кленѕaр
лозјaр

грозјар
давијaр
чивијaр

бурђијaр
лијaр

змијaр
помијaр
басћијaр
цицијaр
бачијaр
маџијaр

госјaр
тужакaр

пишљакар
мршљакaр

свракaр
гравкaр
свeкар
млекaр

апатекaр
сликaр

палатикaр
ајкaр

чулкaр
семкaр

озимкaр
женкaр

седењкaр
полокaр

стокaр
пећуркaр
печуркaр

мискaр
женскaр

воскaр
киткaр
букaр

кoцкар

мечкaр
пичкaр
точкaр
кучкaр

прошкaр
мушкaр

крушкaр
циглaр
гуглaр
туглaр
белaр

амрелaр
поселaр

челaр
ципилaр
точилaр

ашиклaр
биволaр

чколaр
лолaр

маслaр
метлaр

лулaр
абафлaр

ваљaр
гробљaр
копиљaр

чуљaр
домишљaр

тiшљар
детишљaр

ошљaр
багламaр

сламaр
калемaр
чижмaр
басмaр

подрумaр
чешмaр

коштанaр
гребенaр
ременaр

вретенaр
бођинaр
аљинaр

кртинaр
бучинaр

прашинaр
влнaр

ѕвонaр
платнaр
катунaр

камањaр
говњaр

залудњaр
углењaр
сирењaр
печењaр
свињaр

богињaр
дињaр

сирињaр
детињaр

поцукњaр
коњaр

црепњaр
луњaр

клашњaр
домашњaр

црешњaр
годишњaр
детишњaр
крошњaр

детушњaр
пошушњaр

стапaр
штапaр
црепaр

џарaр
месaр

клiсар
поклисaр

самсaр
косaр

шљoсар
носaр

стипсaр
копусaр

русaр
поватaр

појатaр
барјатaр

алатaр
блатaр

коматaр
абетaр

кубетaр
ебивeтар

јебiветар
дунiветар

чекетaр
преметaр
пометaр

пцетaр
парчетaр
решетaр1

решетaр2

решетaр3

чивитaр
коритaр

барјактaр
суботaр

клопотaр
кртaр

лавутaр
путaр

младиштaр
калиштaр
белиштaр
пилиштaр
голиштaр
гољиштaр
опљиштaр
јагништaр
јагњиштaр
буњиштaр

магариштaр
јариштaр

оприштaр
тамаћaр

бећaр
цвећaр

мулећaр
измећaр
девојћaр
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инћaр
седењћaр

сењћaр
цaр

кацaр
стипцaр
пијачaр

качaр
сокачaр
колачaр
врачaр

бакрачaр
овчaр

ровчaр
ђувечaр

лечaр
вречaр

јегречaр
месечaр

кијавичaр
ваљавичaр

краставичaр
језичaр
гузичaр

пиличaр
силичaр

биволичaр
iсполичар

столичaр
uличар

тeкмичар
баничaр

гибаничaр
ђибaничар

јагничaр
лубеничaр
воденичaр

прженичaр
пртеничaр

ладавиничaр
јединичaр
тeкничар
пaрничар
ситничaр
нaгњичар

залuдњичар
петичaр

зајчaр
јајчaр

јаганчaр
опанчaр
ѕвончaр
грнчaр

опьнчaр
јагањчaр

лењчaр
конопчaр

ступчaр
дудучaр
дудучaр
кожучaр

прaзилучар
ајлучaр
ћутучaр

меџaр
калuџар

домашaр
опашaр
каишaр

кекишaр
мекишaр

кламишaр
претришaр

мећишaр
мећишaр
тобошaр

фушaр
курaјбер

дiлбер
вашкобeр
биљобeр
класобeр

дeвер
делбедeр

кождeр
шнaјдер

дебелдeр
балавaндер

дувaндер
пувaндер

шегобијaндер
шљокaндер

глупaндер
кукендeр

шендeр
дuнђер

шалабaјзер
шилибaјзер

кьмѕeр
канѕeр
кьнѕeр
врaјер

буeр/бујeр
џамакeр

вузбалeр
фузбалeр

швалeр
сaлер

тiшљер
магацинeр
пенѕионeр

магационeр
кесeр

крвосeр
мaтер

пiнтер
враготeр
ђелiптер
гилiптер

дuнстер
шuстер

кондuтер
бабештeр

шuштер
шмeћер

бабешћeр
гулaмфер

Љуштiмир
немaјмир

шљaгомир
вапiр

џимпiр
ветропiр

пастiр
мубaшир

рогобoр
претвoр

мађoр
бабешњoр

запoр
прoфисор

ловaтор
багатoр
лакaтор

цвикaтор
ћелaтор

пекљaтор
дрмaтор

аперaтор
убутaтор
женетoр
мaјстор

немaјстор
женштoр

намћoр
манћoр

дечoр
проћишoр

рмбuр
кaвур

балавuр
межгuр
лiнгур
пандuр
банђuр

клатiкур
клiнкур
голокuр

мрљокuр
лењокuр
клемпuр

дoктур
нeмтур
кантuр
пiнтур

ботuр
мартур

штур
кадьр

некадьр
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канзьр
канѕьр
чакьр
чакьр

џамбaс
шкембaс
шћeмбас

џанбaс
белодрoбас

церозuбас
длгњoвас
биошeгас

кривонoгас
кратконoгас

бронoгас
дuндас

алапaрдас
лопардaс

главурдaс
головеђас
бумбулeас

мекообрaзас
дебелообрaзас

мiзас
алапaјас

шашавлeјас
длагошiјас
длгошiјас
бикошiјас

танкошiјас
краткошiјас

беломuјас
голокрaкас

шебeкас
младолiкас

белолiкас
ситнолiкас
старолiкас

пrљкас
поскoкас
црноoкас

модроoкас
вiткас

краткорuкас
устрuкас

лuцкас
ћoшкас

троћoшкас
чангалaс

нискочeлас
коколaс
џiгљас

трупељaс
бубрељaс

чeљас
вiжљас

штrкљас
шиљопrљас

трбуљaс
бубуљaс
тупанaс
црвенaс

црномaњас
дrвењас
црвењaс

бубрењaс
бубрињaс

детињас
бrњас

лaбрњас
аламuњас

беломuњас
црномuњас

чалапaс
здeпас
сампaс

трећопaс
дупaс

голодuпас
чакарaс

намћoрас
бамбурaс

голокuрас
сомурaс
пупурас
ботурaс

лiсас
длгонoсас
тупонoсас

горостaс

плeћас
пrћас

гмuцас
плeчас

дегмeчас
дугмечaс
беличaс

платичaс
дuрчас

дебељuшас
кокoлаес

црепуљaес
лумаeс

залепaес
еднопaес

једнопaес
голоrбес

церозuбес
бандоглaвес
тврдоглaвес
мекоглaвес
гологлaвес
самоглaвес

шамоглaвес
големоглaвес

шумоглaвес
дигноглaвес

бућоглaвес
грiвес

длагњoвес
кратконoгес

брaдес
голобрaдес

алавaјдес
алаoјдес

алавoјдес
алoјдес
олoјдес
дuндес

голомuдес
гологрuдес

рiђес
кратконoђес

смuђес
мекокoжес

тьнкокoжес
лопужeс

длгобрaзес
дугобрaзес

дльгообрaзес
широкообрaзес

мiзес
маљoзес
бељoзес

гuзес
гологuзес
баксuзес

шaјес
чакарлiјес
чекрлiјес

батлiјес
гадурiјес

кривошiјес
длгошiјес

дебелошiјес
голошiјес
запрџoјес
беломuјес

голокрaкес
младолiкес

буљоoкес
црноoкес

ведроoкес
леворuкес

краткорuкес
голорuкес

вiцкес
гaлес

џангaлес
будалeс

набудaлес
капитaлес

oблес
сьблес

нискочeлес
голочeлес

вaклес
ђаволeс
кокoлес
дuрлес
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сuрлес
кuтлес

бабљес
штrкљес

џuкљес
зaпљес

чекrљес
чмrљес
загuљес

трупuљес
гuшљес

лакопaмес
плиткопaмес

брeмес
вoрмес
дuрмес

ђuмес
главурдaнес

аламaнес
тупaнес

једнострaнес
мрeнес

клнес
кљuнес

црномaњес
црномлњес

дрoњес
црeпњес

кrњес
црномrњес

аламuњес
беломuњес

крoшњес
црномьњес

клiпес
дuпес

голодuпес
големодuпес

затuпес
чuпес

чакарeс
крошњaрес

лiврес
кисерeс

цeрес

вапiрес
ветропiрес

ћiпрес
голокaтрес

вiлтрес
бамбурeс
бумбурeс
бьмбурeс

бубурeс
главuрес

голокuрес
црномuрес

сомурeс
пuрес

чапурeс
пупурeс
чупурeс
ботурeс
чутурeс

лiсес
кривонoсес

мuсес
кривоuстес
длгокрaћес

полoћес
жuћес

леворuћес
длгорuћес

краткорuћес
гмачeс

алапaчес
плoвчес
гмeчес

беличeс
запoрничес

црномустаћiчес
изeмчес
озeмчес

дозeмчес
кратuнчес
недонoчес

кaрчес
пrчес

головeџес
лuџес

гаравuшес
гuшес

клапоuшес
бандiс

лiс
антикрiс

гoс
длгокoс
поаљoс

кривонoс
аратoс

ћoс
вrс

антикrс
широкопrс

сисопrс
чькьрс

кривоuс
цепоuс

кабaт
шкембaт
шћембaт

трбaт
зубaт

главaт
дурновaт
дуновaт

свaт
снагaт
ногaт

грудaт
бузaт
гузaт
бејaт

бьмојaт
пашњакaт

кракaт
сакaт

мустакaт
окaт

бокaт
двокaт

пазаркaт
кукaт

џапалaт

челaт
кондилaт

коколaт
чељaт

умиљaт
крaкљат
џукљaт

певрљaт
чеврљaт
џеврљaт
трбуљaт

космaт
мешинaт

кљунaт
жeњат

бубрењaт
чалапaт
џалапaт

шапaт
дупaт

брaт
немирaт

жљебурaт
бамбурaт
бумбурaт
главурaт

космурaт
пупурaт

косaт
носaт
прсaт

бурсaт
костaт

мустачaт
езичaт

језичaт
гузичaт
санчaт

срчaт
џанабeт
џенабeт

вет
aвет

призeт
ујет
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мујaкет
клeт

трiклет
прoклет

тrклет
uклет

сuклет
кмeт

стeгњет
жeњет

ражeњет
нежeњет

неожењет
пожeњет
влочопeт

сьпет
сьпет

змајевiт
срчевiт
прiвит
маoвит

шеговiт
змајовiт
дујовiт

бирковiт
аловiт

паровит
гласовiт
растовiт

мрштовiт
дуовiт

речовiт
бележiт

длгообрaзит
длгообразiт

широкообразiт
баксузiт
невелiт
ђаволiт
дурлiт

врагољiт
нeмит

маанiт
манiт

саманiт

душманiт
санiт

законiт
дурлапiт

нарaпит
наџaпит

разборiт
неразбoрит

опoрит
овuрит
стасiт
честiт
костiт

змијоглт
заебaнт

зајебaнт
гулизaнт
резикaнт
зафркaнт

рескирaнт
забушaнт

идиoт
идијoт
шoврт

дrт
зaдрт
сeрт

кашљотrт
дебелокoжаст

блeсаст
младолiчест

завuт
арнавuт

љuт
натrгнут

шaкнут
чoкнут
чuкнут
шькнут
aлнут

чaлнут
џoрнут

стiснут
завuтнут

шалабrцнут

шьльбrцнут
глувaћ
брзaћ

женскaћ
лезилeбовић
голомuдовић

таткoвић
бездинaровић

деверiчић
свастiчић

бaбац
eбац

арамолeбац
кaбавац

жљeбавац
тeгавац

љiгавац
недrгавац

подaвац
скrжавац

ѕrѕавац
кљaкавац
лелeкавац
клекaвац
кљeкавац
врeкавац
дрeкавац
aљкавац
uњкавац
гrкавац

пiскавац
вrскавац
тrткавац

шuшкавац
пьшкавац

бaлавац
дупеглaвац

бандоглaвац
белоглaвац

дигноглaвац
тресоглaвац
вртоглaвац
aљавац

бrбљавац
штiљавац

пiкљавац
кекењaвац

лuњавац
пuпавац
чuпавац

покорaвац
пaтравац
кoтравац
блeсавац
ћoсавац

тaвац
шuнтавац

мртавaц
мuтавац
тuтавац

крeштавац
нiштавац
шьштавац

ьњћавац
суропuчавац

џeџавац
пиципeвац
пицопeвац

жедноцрeвац
водноцрeвац

убiвац
сарађiвац
мржљiвац
алапљiвац

кркутљiвац
супутљiвац

мрзешљiвац
тргoвац
aузовац

глтнi-качемaковац
неранимaјковац

риболoвац
једнокrвац

блaгац
јасновiдац
едногoдац

једногoдац
пустоoдац
голомудац

лажaц
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тврдокoжац
митрољeзац
пичколiзац

долњокрaјац
шегобiјац

песмопoјац
песнопoјац

кљoкац
сисaлац
eлац

староседeлац
криводeлац

дрводeлац
изгорeлац
огорeлац
присeлац

другосeлац
досeлац

једносeлац
голочeлац
вражiлац

једножiлaц
претiлац
ћутiлац
чкoлац

шкoлац
цицибаљац

грвaљац
самовoљац

братокoљац
џoљац
немaц

зловрeмац
староврeмац

јeднoимац
кошуљaнац
дилимaнац
льснорaнац

другострaнац
брaтанац
дугiнац
едiнац

једiнац
бrзинац

вазелiнац

планiнац
царiнац

газивeринац
тућiнац

свашточiнац
туџiнац
вaшинац
нaшинац

цrнац
младунaц

срцобoљњац
белокaпац

слeпац
дрiпац
пазaрац

кьтунaрац
кьтунaрац
поватaрац

стaрац
седењћaрац

ороберац
aртилeрац
алтиљeрац

шестопeрац
крвосeрац
водосeрац

драмосeрац
играoрац

ратобoрац
потвoрац

осмочвoрац
преoрац

лакоoрац
лькоoрац

ћoрац
клисuрац

панаџuрац
живопiсац

прoсац
белосвeтац

кепeц
ћепeц

модрокoц
стaрц
бабьц

удавьц
плзавьц
мртавьц
онодьц
лажьц
льжьц
бијьц
појьц

вражальц
сeльц
гольц

избiкольц
гољьц

помoљьц
пољьц
јемьц

големьц
немьц
немьц

примьц-измьц
јебаньц

женьц
поженьц
пеленьц

теньц
јединьц
јединьц

планиньц
слeпьц
купьц

чукарьц
поватарьц

старьц
жутарьц

письц
богатьц
братьц
гаџьц

бaч
јебaч

подевaч
штројевaч

плевaч
огузивaч
штровaч

готвaч
врзувaч
глувaч
чувaч

налагaч
помагaч

бегaч
мьзгaч
гьњгач

садaч
једaч
одaч

водaч
врдaч
мрдaч
бежaч
лежaч

стрижaч
служaч

подлазaч
млзaч
врзaч
лајач
мајaч
вијaч
пијaч

кријaч
штројaч

рикaч
ајкaч
окaч

шьпкaч
потркaч

кукaч
љукaч

пресукaч
чукaч

њушкaч
алaч

ваљaч
понављaч

штројевљaч
риљaч

пекљaч
заламaч
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шљамaч
немaч
имaч

толмaч
лармaч

ранaч
денaч

гагњaч
дрдњaч
прпњaч
шљапaч

тепaч
рипaч
копaч

скопaч
спaч

лупaч
парaч

шпарaч
сучкоберaч

свирaч
орaч

острaч
жмурaч

шурaч
косaч

потпетaч
сжитач
скитaч

залитaч

залитaч
налитaч

бантaч
бантaч
бунтaч

лутaч
шољћaч
пьнћaч
причaч
вршaч
белiч

цьклiч
поганiч
погонiч

сиромaчич
човeчич

зьлвiчич
деверiчич
сeстричич

шурiчич
свастiчич

кошуљaнчич
стaрчич

смакљoч
трчомoч

рiџ
главaш
газдaш
гајдaш
пајдaш

бојдaш
кардaш
међaш

робијaш
бургијaш

комендијaш
бурђијaш
пензијaш
ћиријaш

партијaш
бичћијaш

каракaш
срмекaш

армоникaш
рамуникaш
армуникaш
политикaш

стокилaш
врдолaш
големaш
локмaш

вукомaш
мукомaш
ћеманaш

апaш
оклапaш

подрепaш
камарaш

опарaш
абрaш

цвикерaш
опурaш
појатaш
платaш

каматaш
кланетaш

пајтaш
муфтaш

прћaш
веш

нeвеш
ђелeш

кострeш
шaтриш

вeђош
рiђош

ђiлкош
oлош

џабелебaрош
џаболебaрош

џакарoш
мућкарoш

ћесaрош
скитaрош
картaрош

кiцош
ћiцош

чaуш
подскакuш

чиликuш
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Неделько Богданович

АНТРОПОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ СЕРБИИ

Р е з ю м е

Антропографический словарь юго-восточной Сербии представляет со-
бой региональный диалектный корпус слов-обозначений человека в народ-
ных говорах – по его физическим свойствам, чертам характера и психики, а 
также социальным отношениям.

В структуре данного лексикона выделяются группы слов, которые опи-
сы вают человеческое существо (изображают, отражают, определяют) и в со-
ответствии с этим называют его. Появление данных слов обусловлено следу-
ющими особенностями человека:

a) личные характеристики:

1. общие названия: по полу, по возрасту;

2. физические свойства:
голова: лицо, лоб, глаза, нос, рот, уши, волосы, борода, шея;
туловище: плечи, спина, грудь, живот, задница;
фигура: рост, полнота, формы;
конечности: руки, ноги;

3. психические свойства:
чувствительность;
4. черты характера: 
отношение к людям, к мaтериальному богатству, отношение к деньгам, 

отношение к чужому, отношение к дому (семье); сварливость, терпение, тер-
пимость;

5. интеллектуальные свойства: сообразительность, рассудительность, 
образованность, талантливость;

б) социальные характеристики:
1. семейные отношения: родство, семейный статус;
2. род занятий: профессиональная деятельность, деловая деятель-

ность, занятие искусством, участие в игре;
3. общественное положение,
4. социальный статус: 
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по богатству, по поведению, по отношениям с другими людьми, по от-
ношению к идеалам общества;

5. происхождение: по рождению, по социальной принадлежности,
и т.д.
Данная лексика отличается широким разнообразием свойств:

а) сербское / заимствованное слово: слеп / ћорав – с дериватами (слеп-
ча, слепкиња; ћора, ћорка);

б) субстантивизация для обозначения носителя характеристики: – м. 
род: слепча // ћорча; – ж. род: ћорна / ћорла;

в) выражение степени желательности / нежелательности:
уменьшительно-ласкательное: брале, браца; сеја, сека;
пейоративное: ћора, ћорша; ћорна, ћоравштина.

Лексика данного типа используется в бытовом, чаще всего семейном 
общении, или на местном уровне, что отражено в большом разнообразии 
дериватов. Используются и суффиксы, не принадлежащие литературному 
языку. 

Алфавитный список словаря содержит свыше 7 500 форм, безусловно, 
меньшего числа лексем, которые в основном имеют больше одного значения.

Материал был записан несколькими авторами, т.е. принадлежит раз-
ным источникам, в связи с чем определения значения в большинстве случаев 
носят синонимичный характер (речь идет не о полисемии, а о различном 
восприятии и способностях исследователя описать наблюдаемое). Мы от-
казались от единообразия с целью сохранения местных, диалектных, исто-
рических и культурологических различий.




